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Protokoll 

 

 

Til stede: Ivar Morken, John Sørå, Siamak Vafa, Monica Hansen, Ole Andre Hatlem, Jens 

Torkild Davidsen 

Forfall: Jonas Harr Kolbeinsen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Tirsdag 21. november 2017 

Referent: John Johansen 

Neste møte Tirsdag 16. januar 2018 kl. 17.00 til 19.00 

 

 

41/17 Godkjenning av innkalling. 

 Innkalling godkjent 

 

42/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 26.09.2017 

 Protokoll fra møtet 26.09.2017 – godkjent. 

 

43/17 Regnskapsresultat 1.11.2017 med prognoser ved årsslutt 

Rektor gjennomgikk status for alle kostnadssteder. Status viser positiv balanse. Det 

gjenstår sluttfaktura på uteområdet på ca 700 000, bortreiseseminar på 300 000 og IKT 

utstyr på 150 000.  

 

Prognosen ved årsslutt for STI er et mindreforbruk på 265 000. Dette vil bli benyttet til å 

videreføre og øke bemanning vår 2018. Merinntekter ved salg av avlastningsplasser til 

bydelene har økt kraftig høst 2017. Som følge av dette vil vi sitte igjen med et 

mindreforbruk på 2,8 mill på AKS. På GS vil det stå igjen 1,1 mill ved årsslutt, og på VG 

vil det stå igjen 600 000.  

 

Dette gir et totalt mindreforbruk for 2017 på ca 4,5 mill. Mindreforbruket kan bli 0.7 mill 

lavere dersom skolen skal tilbakeføre elevmidler for en elev som har vært sykmeldt hele 

året. 

 

Kostnadssted Budsjett HIÅ 

(hittil i år) 
Regnskap 

HIÅ 

Avvik i kr Avvik i prosent 

Grunnskolen 37 326 898  36 858 090 468 808* 1,26* 

Videregående 

skole 

19 698 826 18 756 367 942 459 4,78 

 

Aktivitetsskolen 4 645 853 3 046 018 1 599 835 34,44 

STI 3 192 697 3 007 565 185 132 5,80 

Til sammen 64 864 274 61 668 040 3 196 234 46,28 

Merknad: *Korrigert for skyssutgifter på grunnskolen utgjør status per 1.11.2017 til 

sammen kr 1 102 936 (3%) 

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering. 
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44/17 Personalseminar på Holmsbu – tilbakemelding og regnskap 

Rektor orienterte driftsstyret om bortreiseseminaret. Det var totalt 101 som deltok på 

seminaret. Hotellet sto til forventningene og det planlagte opplegget fungerte godt. 

Kostnader var i henhold til budsjett.  

 

Foredragsholder John Grimsby holdt et godt foredrag med utgangspunkt i skolens 

miljøregler og visjon. Foredraget vil bli fulgt opp basevise.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

45/17 Evaluering av måloppnåelsen i strategisk plan 2017 

Rektor gjennomgår strategisk plan for Nordvoll skole 2017 og gir en oppdatert status på 

hva som er gjennomført og hva som er utsatt.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning 

 

46/17 Tanker om strategisk plan 2018 

Rektor orienterte om at prosessen med strategisk plan 2018 var i gang. Det er igangsatt 

drøfting både i MBU og i plangruppa om satsningsområdene for 2018. Det vil også skje 

drøfting på funksjonsgruppemøtene med lærere om satsningsområder for 2018. På 

nåværende tidspunkt i prosessen hentes det inn innspill og forslagene diskuteres. Følgende 

innspill er til drøfting; 

 

Videreføre følgende mål 

• Øke kvaliteten i opplæringen ved innføring av ny IOP mal 

• Flyt på kontoret 

• Sykefravær 

 

Nye mål  

• Økt kompetanse og pedagogisk bruk av ikt i opplæringen 

• Økt kvalitet i opplæringen ved skolevandring  

• Bedre samkjøring skole/AKS med elevens mål 

• Systematikk for opplæring av nytilsatte, opplæringspakker for nyansatte både 

pedagoger og miljøarbeidere 

• Primærkontakt miljøarbeidere 

• Foreldresamarbeid  

• Personaladferd jfr. Personalseminaret 

Videre i prosessen må ledelsen prioritere mellom de ulike forslagene og utarbeide en 

tiltaksplan. Endelig strategisk plan legges frem i driftsstyremøtet i januar. 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
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47/17 Status for bygging av ny forsterket avdeling 

Rektor orienterte driftsstyret om at Plan- og bygg har godkjent planene for bygging av nye 

forsterket avdeling. Prosessen videre blir; 

• Tomten må omreguleres fra arbeidsbedrift til skoleformål. 

• Parallelt med at forslaget om omregulering av tomten er til behandling utarbeider 

Undervisningsbygg konkurransegrunnlaget for bygging. Konkurransegrunnlaget legges 

ut i desember med forbehold om godkjent omregulering. 

• Uke 8 (vinterferieuka) er planlagt som anbudsåpning. På bakgrunn av innkommende 

tilbud kan undervisningsbygg velge entreprenør. 

• Kontrakt er planlagt undertegnet i mars/april. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

48/17 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 

 

 

 

 

Ivar Morken        John Johansen 

Driftsstyreleder       Sekretær 


