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Referat 

 

 

Til stede: Sella Provan, Hans Marius Sandaas, Henrik Wettre Holthe, Karen-Marie E. 

Lunde, Heidi Smerud, Øyvind Bibow Hansen 

Forfall: Aud K. Johnsen, Kent Andersen 

Møtegruppe: Driftsstyret på Godlia skole 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: 30.05.2017 17:00 

Referent:  ØBH 

Telefon: 22757400 

 

 

Sak 20/17: Godkjenning av referat 

  Godkjent 

 

Sak 21/17: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

  Saksliste godkjent 

  Ingen saker meldt til eventuelt 

 

Sak 22/17: Godt nytt fra skolen 

- Vi har begynt med besøksdagene for neste års skolestartere, og det har vært 

veldig fint 

- 17. mai ble en veldig vellykket dag. Vi gikk som nummer 6 i barnetoget, og 

logistikken var veldig god og tryggheten var ivaretatt 

- AKS har fokus på Godlia Grand Prix om dagen, og det blir en flott forestilling 

denne uken 

 

Sak 23/17: Tertialrapportering, skole og AKS 

Tertialrapporteringen for skolen viser at budsjettet er 0,16 % i mindreforbruk og at 

utgiftene i hovedsak er i tråd bed vedtatt budsjett 

 

Tertialrapportering for AKS viser et mindreforbruk på 19,21 %. Dette skyldes 

uforutsette inntekter på slutten av budsjettåret 2016 og svært lavt frafall av elever. 

 

   

Sak 24/17: Driftsstyreopplæring 

En gang i året skal det gjennomføres opplæring i driftsstyret, og rektor presenterte 

en gjennomgang som er laget av Utdanningsadministrasjonen. 

 

Sak 25/17: Skolebyråden besøker Godlia skole 

Tone Tellevik Dahl besøker Godlia skole16. juni, og vil møte ansatte ved skolen for 

å høre om innsatser og resultater i forhold til bystyrets prioriteringer for Osloskolen. 

Vi gleder oss til å vise fram den flotte skolen vår! 
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Sak 26/17: Status skolestartere 2017-2018 og status ansettelser for skoleåret 2017-2018 

Per i dag er det 65 skolestartere, noe som vil gi tre klasser på 21-22 elever. Trasop 

er full, så eventuelle innflyttere er så heldige å få plass på Godlia. 

 

Det er ansatt sju nye lærere for neste skoleår. Dette er på bakgrunn av at noen 

slutter eller skal ut i permisjon, og at skolen er tilført lønnsmidler for styrking av 

lærertetthet på 1. 4. trinn. 

 

Sak 27/17: Evaluering av skoleåret 

DS-medlemmer var enige om at det har vært et godt skoleår med mye læring og 

trivsel. Resultatene er stabilt gode, og elevenes utvikling faglig og sosialt er i 

sentrum både i skole og AKS. 

 

Sak 28/17:  Møteplan for DS skoleåret 2017-2018 

  Vi ble enige om følgende datoer for møtene neste skoleår: 

 

24. oktober 2017 

5. desember 2017 

16. januar 2018 

6. mars 2018 

29. mai 2018 

 

   

 

Sak 29/17: Eventuelt 

  Ingen saker meldt 

 

 

Neste ordinære møte: Tirsdag 24.10.17 klokka 17.00 

 

 

 

 

 

Oslo 30.05.17 

 

 

 

 

 

………………………………….  ……………………………………. 

Driftsstyreleder    Sekretær 


