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Referat 

 

 

Til: Driftsstyremedlemmer 

Fra: Trond Herbert Johansen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Hauketo skole, rektors kontor 

Møtetid: 07.03.2018 17:30 

Saksbeh: Trond Herbert Johansen 

Telefon: 22753402 

Vår ref Click here to enter text. 

Arkiv Click here to enter text. 

 

 

Sakliste 

 

8/2018 Godkjenning av referat og sakliste  

 

-Forslag til vedtak: Godkjennes 

 

Vedtak: Godkjennes 

 

9/2018 Budsjett   

 

- Etter at budsjettet har blitt endelig vedtatt av Bystyret fikk Hauketo skole nedjustert 

budsjettet med 32 000 kroner. Dette har vi tatt hensyn til ved å kutte i velferdsposten 

til de ansatte. Ellers er det ingen endringer fra forrige budsjett som ble lagt frem. 

Budsjettet er lagt for å gå i balanse. 

 

Forslag til vedtak: Driftstyret vedtar budsjettet. 

 

Vedtak: Driftstyret vedtar budsjettet. 

 

10/2018 Mindreforbruk 

 

Skolen fikk i 2017 et mindreforbruk på 1 024 000. Skolen ønsker å bruke disse midlene til å 

opprettholde det antallet med pedagoger som skolen har i dag frem til sommeren. 

 

Forslag til vedtak: 

Driftstyret vedtar skolens plan for mindreforbruket 

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens plan for mindreforbruket 

 

 

 



2 

11/2018 Fullstendighetserklæringen 

 

- Forslag til vedtak: Driftsstyret tar erklæringen til etterretning 

 

Vedtak: Driftsstyret tar erklæringen til etterretning 

 

12/2018 Årsregnskapet 

- Forslag til vedtak: Driftstyret vedtar skolens årsregnskap. 

 

Vedtak: Driftstyret vedtar skolens årsregnskap. 

 

13/2018 Informasjon fra elevrådet 

- Valentineskampanje 

- Skal være skoleverter under besøket fra skolebyråden- 

- God stemning på skolen om dagen 

 

14/2018 Diverse 

- Besøk fra skolebyråden- 14. mars. Elevrådet vil være verter under besøket. 

- Helsesøstersituasjonen på skolen. Harald vil ta opp situasjonen under møtet i BU. 

Rektor uttrykte at det er svært vanskelig for skolens elever å klare seg uten 

helsesøster. Driftsstyret ber rektor ta opp helsesøstersituasjon ved skolen med 

Skolebyråden under hennes besøk på Hauketo. 

- Foreldreundersøkelsen- Informasjon sendes ut i løpet av neste uke. Resultatene vil bli 

gjennomgått i Driftsstyret når de er klare. 

- Høring om nytt orden- og oppførselsreglement. Driftsstyret sender ikke inn noe i 

forbindelse med høringen. Det ble stilt spørsmål om skolen ville utarbeide eget 

reglement. Rektor sa at skolen ville utarbeide lokalt reglement når det nye 

reglementet for Osloskolen blir vedtatt. Det lokale reglementet vil bli lagt frem for 

godkjenning i Driftsstyret. 

- Lærernormen: Pr dags dato ingen finansiering fra staten. Rektor avventer 

ansettelser søm følge av lærernormen til finansieringen er klar. Rektor forholder seg 

til at det i inneværende år er en målsetning om å klare lærernormen, ikke et krav. 

 

15/2018  Dato for nytt møte 

Mai. Dato fastsettes senere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


