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Referat 

 

 

Til: Driftsstyremedlemmer 

Fra: Trond Herbert Johansen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Hauketo skole, rektors kontor 

Møtetid: 18.01.2017 17:00 

Saksbeh: Trond Herbert Johansen 

Telefon: 22753402 

Vår ref Click here to enter text. 

Arkiv Click here to enter text. 

 

 

Sakliste 

 

1/2017 Godkjenning av referat og sakliste  
Godkjent 

 

2/2017 Budsjett 

Skolen får et mindreforbruk på ca 1,8 millioner i 2016. Dette mindreforbruket vil bli brukt til å 

kompensere for de 4 statlige stillingene som forsvinner fra høsten 2017. Skolen har lagt et budsjett 

som går i balanse. Antall ansatte frem til sommeren blir som i dag, etter sommeren kuttes antall 

klasser på et trinn fra 5-4 klasser. Dette gjør at skolen kan kutte 3 lærerstillinger. Skolen trenger 

ikke å si opp ansatte for å kutte de 3 stillingene da skolen har naturlig avgang dette året. 

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett. 

 

3/2017 Strategisk plan 2017 

Hovedsatsningsområder i 2017 blir: 

• Fokus på grunnleggende ferdigheter 

• Systematisk fagsamarbeid 

• Lavere elevfravær 

• Tilpasset opplæring 

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens forslag til strategisk plan for 2017. 

 

4/ 2017 Elevundersøkelsen 

Informasjon om årets undersøkelse og veien videre ved rektor. Skolen er nå i gang med å 

analysere undersøkelsen, og rektor vil presentere undersøkelsen i sin helhet på neste 

driftsstyremøte. Resultatet ser ut til å være litt svakere enn forventet, dette gjelder spesielt i enkelt 

klasser. I disse klassene er man allerede i gang med tiltak. Skolens personale vil analysere og sette 

i gang med tiltak. Rektor mener at tiltakene i Strategisk plan treffer godt med tanke på elevenes 

svar. 
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5 /2017 Elevrådet informerer 

• Har vært på Holmlia skole, og startet et samarbeid med elevrådet der. Har hatt et spesielt 

fokus på "Du er verdifull kampanjen". 

• I disse dager velges nytt elevrådsstyre, og nye elevrådsrepresentanter til Driftsstyret. 

 

6/2017  Diverse  

Intet 

 

7/2017 Dato for nytt møte 

1.mars kl. 17.00 på rektor kontor. Det vil bli servert pizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


