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Protokoll 

 

 

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

Forfall: Jens Torkild Davidsen og Jonas Harr Kolbeinsen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Tirsdag 26. september 2017 

Referent: John Johansen 

Neste møte Tirsdag 21. november 2017 kl. 17.00 til 19.00 

 

30/17 Godkjenning av innkalling. 

 Innkalling godkjent 

 

31/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 31.05.2017 

 Protokoll fra møtet 31.05.2017 – godkjent. 

 

32/17 Regnskapsresultat 31.08.2017 – 2. tertial 

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

knyttet til uteområdet, rehabilitering, investering i data og andre tiltak vedtatt i budsjettet er 

delvis utgiftsført. Det gjenstår sluttfaktura på uteområdet på ca 600 000, bortreiseseminar 

på 300 000 og Ipad-opplæring på 100 000.  

 

Av mindreforbruket fra 2016 er det fortsatt udisponerte midler. På grunnskolen er det 

gjenværende 1,25 mill, På VGS er det gjenstående 0.8 mill og på AKS er det gjenstående 

1.5 mill. Totalt er det udisponerte midler fra 2016 på 3,55 mill. Disse vil bli overført som 

mindreforbruk til 2018. Merinntekter ved salg av avlastningsplasser til bydelene har økt 

kraftig høst 2017. Det jobbes med å øke bemanningen som følge av disse plassene. Selv 

om bemanningen øker vil salg av plasser i AKS bidra til økt mindreforbruk ved årsslutt. 

Mindreforbruket ved årsslutt vil derfor bli på ca 4,3 mill.  

 

Kostnadssted Budsjett HIÅ 

(hittil i år) 
Regnskap 

HIÅ 

Avvik i kr Avvik i prosent 

Grunnskolen 28 843 816 28 104 405 739 411* 2,56* 

Videregående 

skole 

14 933 912 14 433 089 500 823 

 

3,35 

 

Aktivitetsskolen 5 192 640 1 092 050 4 100 590 78,97 

STI 2 461 612 2 333 263 128 349 5,21 

Til sammen 51 431 980 45 962 807 5 469 173 10,63 
Merknad: *Korrigert for skyssutgifter på grunnskolen utgjør status per 1.9.2017 til sammen kr 1 128 225 

(3,9 %). 

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering. 

 

33/17 Personalseminar på Holmsbu – godkjenning av opplegg og økonomi 

Skolens strategiske plan har vektlagt ønske om bedre kvalitet i spesialundervisningen, økt 

læringstrykk for våre elever og lavere sykefravær. I de foregående år har det vært 
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gjennomført seminar for AKS-ledere og for det pedagogiske personalet. Vi ønsker nå å 

arrangere et bortreiseseminar for alle ansatte på Nordvoll skole. Seminaret vil ha fokus på 

tverrfaglig samarbeid og arbeidsetikk. Driftsstyret avsatte penger til personalseminar i 

budsjettet for 2017.  

 

Det ble innhentet pristilbud fra 9 konferansehotell med kapasitet til store grupper, og 

Holmsbu Spa leverte det beste tilbudet. Total konferansepakke kommer på 2 160 per 

ansatt. Budsjett basert på 100 deltakere blir som følger 

 

• Konferansepakke   216 000 

• Aktivitetspakke     42 000 

• Foredragsholder    12 000 

• Transport 2 busser   20 000 

• Totalt    290 000 

 

For å gjennomføre seminaret med ønsket resultat er det viktig at fredag ettermiddag kan 

utnyttes til teambuilding. Det innebærer at det ikke er AKS-tilbud etter skoletid på fredag 

27. oktober. Alle elever vil således returnere hjem med taxi etter avsluttet skoledag 13.30 

og AKS vil ikke være åpent denne ettermiddagen. Dette medfører en ulempe for foresatte, 

men vi mener at det på sikt vil styrke elevenes læringsmiljø. Styrking av AKS som 

læringsstøttende arena er et satsningsområde, og et slikt seminar vil være en bidragsyter 

inn i dette.  

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar bortreiseseminar for ansatte på Nordvoll ut fra fremlagte 

planer. 

 

34/17 Satsning på Ipad i undervisningen – opplæring av alle lærere 

Ipad blir brukt i undervisningen ved stadig flere skoler. Flere spesialskoler og 

spesialklasser er også i gang med å vurdere bruken av Ipad i undervisningen. På Nordvoll 

har vi vurdert at lærernes kompetanse til bruk av Ipad er veldig varierende og må styrkes 

for å kunne få en vurdering av bruken av Ipad i undervisningen.  

 

To spesialskoler (Haukåsen og Voksentoppen) og en skole med en stor spesialavdeling 

(Nordvet) har kjøpt inn Ipad til sine lærere og igangsatt opplæring i bruk av Ipad.  

 

Ledelsen ved Nordvoll vurderte dette som også aktuelt for Nordvoll. Vi har derfor etter sist 

driftsstyremøte kjøpt inn Ipad til alle lærere og gjort avtale med Kreasjon AS om en 

grunnopplæring av alle ansatte. Grunnopplæringen består av 4 halvdagskurs på onsdagstid. 

Samlet pris er 30 000 kroner. I tillegg har en base igangsatt prosjekt med bruk av Ipad i 

undervisningen. Det er derfor innkjøpt Ipad til alle elever i denne basen. Basen får to 

individuelle oppfølgingsdager sammen med veileder med en totalpris på 19 200.  

 

Vedtak: Driftsstyret støtter satsningen på skolens Ipad prosjekt.  

 

35/17 Elevinntaket 2017/18 

Elevinntaket var avsluttet, og driftsstyret ble informert om inntaket. En av elevene takket 

nei til plassen og inntakskontoret har etterfylt den ledige plassen. Totalt er det tatt inn 60 

elever i skoleåret 2017/2018. 36 elever i grunnskolen og 24 elever i videregående. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
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36/17 Sykefravær første halvår 

Sykefraværet er på 12.2 % første halvår 2017 mot 8,6 % første halvår 2016.  

 

Økningen skyldes at vi har hatt flere ansatte som har vært langtids sykmeldt. Tre av de 

langtidssyke har nå nådd maksdato og vil ikke telle videre på denne registreringen. Vi tror 

derfor at sykefraværet for høst derfor vil synke.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

37/17 Status uteområdet 
Uteområdet er ferdigstilt og offisiell åpning av uteområdet med Ordfører Marianne Borgen 

ble foretatt på tirsdag 29 august.  

 

Elevene har hatt tilgang til området i sin helhet fra 1.08.  

 

Vi har noen feil og mangler som vi har meldt til entreprenøren og som vi venter utbedret. 

Uteområdet fremstår som et stort løft for skolen og vi er svært glad for at området er 

ferdigstilt.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

38/17 Status på forsterket avdeling 

Skolen er orientert fra Undervisningsbygg om at alle tegninger og reguleringsforslag er 

innsendt til Plan- og bygg til behandling. Plan og bygg har angitt at de vil fatte vedtak i 

byggesaken ca 1. oktober. På bakgrunn av vedtatt byggeprosjekt vil det gjennomføres en 

anbudsrunde med planlagt byggestart sommer 2018. Byggetiden er på vel ett år og bygget 

er planlagt ferdig høst 2019. Fremdriftsplanen kan bli justert dersom prosjektet ikke blir 

godkjent eller dersom det ikke innkommer aktuelle tilbud på bygging.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

39/17 Kartlegging av skolens erfaringer med praktisering av reglement for driftsstyret ved 

skolen 

Mottatt spørreundersøkelse ble gjennomgått og besvart i møtet. Rektor sendte 

spørreundersøkelsen som også ligger vedlagt protokollen.   

 

40/17 Eventuelt 

Rektor orienterte om at det var et oppslag i Dagens næringsliv (DN) på tirsdag 26 

september om at Dyar Al-Ashtari har tatt i bruk Nordvoll skoles gamle domene 

Nordvoll.gs til å annonsere for sine tjenester med forbrukslån.  

 

 

 

 

 

 

 

Ivar Morken        John Johansen 

Driftsstyreleder       Sekretær 


