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Sakliste 

 

32 /2018 Godkjenning av referat og sakliste  

 

Godkjennes 

 

33/2018 Økonomi   

 

Per oktober har skolen et merforbruk på 130.000. Ny prognose for 2018 er et merforbruk på 

ca. 200.000, uten innkjøp av pc`er for neste skoleår. Skolen har fått redusert budsjettet med 

350.000 for reduksjon i elevtall og reduksjon i antall elever med vedtak om særskilt norsk. 

Skolen må redusere aktiviteten neste skoleår med 2-3 stillinger. Skolen reduserer aktiviteten 

fra 01.02 med 50% stilling. Viser for øvrig til referat fra DS 10.10.  

Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 

 

33/2018 Orienteringssaker fra skolens ledelse 

 

- Nasjonale prøver 2018.  Assisterende rektor informerer om resultatene og oppfølging 

av disse.  

- Elevundersøkelsen 2018. Assisterende rektor informerer om resultatene og 

oppfølging av disse.  

- Oppsummering fra åpen dag.  

- Videre arbeid med "trygge og varme ungdomskoler i U22 

- Strategisk plan 2018. Rektor informerer om arbeidet med strategisk plan 2019 og 

legger fram rammer og føringer for arbeidet. Skolen vil videreføre skolens 

hovedsatsninger fra 2018 til strategi 2019.  

▪ Økt tilstedeværelse 

▪ Gode grunnleggende ferdigheter for alle 

- Fraværsoppfølging. Rektor legger fram ferske fraværstall og informere om skolens 

innsats for økt tilstedeværelse. Elevfraværet er betydelig redusert det siste halve året.  
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Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning. Driftsstyret gir sin tilslutning til 

skolens strategi for 2019.  

34/2018 Orienteringssaker fra FAU 

 

35/2018 Orienteringssaker fra elevrådet 

 

36/2018 Diverse 

- DS sammensetning neste kalenderår. Elevrådsrepresentantene blir sittende til nye 

representanter er på plass. FAU endrer deltagelse for sine deltagere, slik at ikke 

begge representanter byttes ut nå 

 

37/2018  Dato for nytt møte. Budsjett og strategisk plan skal være godkjent i DS innen 

21.01.19. 09.01.19 var foreslått som neste møtedato. (Pga ny informasjon om budsjett må 

møtet legges til 16.01.19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 


