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Protokoll 

 

 

Til stede: Ivar Morken, John Sørå, Siamak Vafa, Monica Hansen, Åsa Måkestad for Ole 

Andre Hatlem 

Forfall: Jens Torkild Davidsen og Jonas Harr Kolbeinsen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Onsdag 31. mai 2017 

Referent: Lene Simenstad 

Neste møte Tirsdag 26. september 2017 kl. 17.00 til 19.00 

 

20/17 Godkjenning av innkalling. 

 Innkalling godkjent 

 

21/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 06.03. 2017 

 Protokoll fra møtet 06.03.2017 – godkjent. 

 

22/17 Regnskapsresultat 01.05.2017 

 

Ass. rektor gjennomgikk status for alle kostnadssteder. Alle kostnadssteder viser en positiv 

balanse. Når vi korrigerer for skyss, viser status per mai 1,102 mill. i mindreforbruk, hvorav lønn 

utgjør 0,226 mill. Kostnader knyttet til uteområdet, rehabilitering, investering i data og andre tiltak 

vedtatt i budsjettet er foreløpig ikke utgiftsført.  

 

Kostnadssted Budsjett HIÅ 

(hittil i år) 
Regnskap 

HIÅ 

Avvik i kr Avvik i prosent 

Grunnskolen 16 270 633 16 331 048 -60 415 

 449 826* 

-0,37 

   2,76* 

Videregående skole 8 189 134 8 132 473 56 661 

 344 726* 

0,69 

  4,21* 

Aktivitetsskolen 1 548 306 1 281 563 266 743 17,27 

STI 1 368 443 1 328 001 40 442  2,96 

Til sammen 27 376 516 27 073 085 303 431 

1 101 737* 

1,10 

4,02* 

Merknad: *Korrigert for skyssutgifter på grunnskolen og videregående skole, utgjør status per 

31.4.2017 til sammen kr  1.101.737 (4,02 %). 

 

Status lønnsutgifter per mai 2017: 

Kostnadssted Periodisert budsjett 

per mai 

Lønnsutgifter 

t.o.m. mai 

Avvik i kroner Avvik i prosent 

Grunnskolen 12 876 322 12 506 925 369 397 2,87 

Videregående 10 803 555 10 791 716 11 839 0,11 

Aktivitetsskolen 4 767 437 4 803 208 -35 771 - 0,75 

STI 1 699 110 1 819 073 -119 963 -7,06 

Til sammen 30 146 424 29 920 922 225 502  0,75 
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Kommentarer til status lønnsutgifter: 

Status for lønnsutgifter per mai viser tilnærmet balanse på kostnadsstedene for grunnskolen, 

videregående opplæring og aktivitetsskolen. Avviket på grunnskolen skyldes tildeling av  

kr  800.000 til veilederstilling, som skal brukes i skoleåret 2017/18.   

Lønnsutgifter på STI (Senter for tidlig intervensjon) viser merforbruk på kr119.963 i forhold til 

periodisert budsjett per mai. En ansatt ved STI har sagt opp sin stilling fra 1. juni 2017. Redusert 

bemanning ved STI resten av året vil gi lønnsutgifter i balanse ved årsslutt.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering. 

 

23/17 Status for inntaket av elever 

Elevinntaket er avsluttet, og inntakskontoret har tatt inn 3 nye grunnskoleelever og 3 elever på 

videregående skole. Alle avgangselever fra grunnskolen som søkte om inntak på Nordvoll som 

videregående skole har fått plass. Totalt er det tatt inn 60 elever i skoleåret 2017/2018. 37 elever i 

grunnskolen og 23 elever i videregående. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

 

24/17 Status for ansettelser 

Læretilsettinger for skoleåret 2017/2018 er ferdig. Det er en liten økning i lærerressurs  

sammenlignet med inneværende skoleår.  

Når det gjelder merkantil stilling så er det tilsatt en person som konsulent i 100% stilling som 

erstatter to personer som har jobbet i reduserte stillinger. Tilsetting i miljøarbeiderstillinger er 

påbegynt og vil bli avsluttet før sommeren. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

 

25/17 Fag og timefordelingen på ungdomstrinnet 

Byråd for barn og utdanning har i egen sak datert 31.07.2007 delegert til direktøren i 

Utdanningsetaten myndighet til å vedta den endelige fag- og timefordelingen ved den enkelte 

skole fra og med vedtaksdato. Direktøren for Utdanningsetaten har videredelegert denne 

fullmakten til den enkelte skoles driftsstyre.  

 

Driftsstyret behandler derfor denne saken ut fra ovennevnte delegasjonsvedtak. I henhold til 

overordnede retningslinjer skal det enkelte skoles driftsstyre, etter innstilling fra skolens rektor, 

behandle fag- og timefordelingen og foreta lokale tilpasninger. Innenfor rammene av lokal 

handlefrihet må det ikke utvikles for store forskjeller mellom skolene vedrørende progresjon i det 

faglige tilbudet. Siden alle elever på Nordvoll skole har IOP’er og at undervisningen ikke følger 

den ordinære fag- og timefordelingen i Kunnskapsløfte, bør skolen kunne legge opp rutiner slik de 

oppleves mest mulig hensiktsmessig for skolens virksomhet. 

 

Ved innføring av utdanningsvalg i ungdomstrinnet er det samlede undervisningstimetallet for 

ungdomstrinnet økt til 2 622 timer for 8-10 trinn med et årlig timetall på 874 timer. Ordningen 

med utdanningsvalg er innført gradvis over tre år. Økningen er på 19 timer. 19 timer innebærer ½ 

time ekstra per uke for elever på 8-10 trinn. De fleste av våre elever har bortvalg i utdanningsvalg, 

men elevene har rett på timetallet. Timetallet skal da benyttes til andre av elevens individuelle 

opplæringsmål.  
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Rektor foreslår derfor at skolens timetall øker med 19 timer per år til alle elever på 8-10 trinn slik 

at skolen følger retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet med hensyn til minste timetall. 

Økningen av timetallet kan enten skje ved at undervisningsdagen økes med 15 minutter to dager i 

uken, eller 7 minutter hver dag eller at eleven får en ekstra halv time en gang per uke. Det legges 

opp til en individuell plan for timetallsøkningen tilpasset den enkelte elev.   

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar en økning av undervisningstimetallet på ungdoms- 

trinnet med 19 timer. Timene fordeles slik rektor foreslår i saken.  

 

 

26/17 Driftsstyreopplæring 

Ass. rektor gjennomførte driftsstyreopplæring som etaten har utarbeidet og pålagt skolen. Jamfør 

århjul for driftsstyreopplæring skal driftsstyreopplæringen gis årlig i andre driftsstyremøte hvert år 

fra 2018. Reglement for Driftsstyre ønskes tilsendt av driftsstyres medlemmer og legges med som 

vedlegg til protokollen. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

 

27/17 Status uteområdet 
Ass. rektor orienterte om status for uteområdet. Værforholdene har ført til at det har blitt noen 

forsinkelser i forbindelse med legging av plasstøpt gummi og gressplen. De fleste apparatene har 

kommet på plass og uteområdet vil åpnes gradvis, slik at elevene kan ta i bruk deler av det.  

I løpet av juni forventes det at uteområdet vil være ferdig, med unntak av ett treningsapparat som 

er forsinket på grunn av problemer i bestillingen. 

Den offisielle åpningen av uteområdet vil bli rundt skolestart i august.  

 

28/17 Møteplan høst 2017 

Følgende møtedatoer ble foreslått av rektor / driftsstyreleder;  

 

 Tirsdag 26. september 

 Tirsdag 21. november 

 Tirsdag 16. januar 

 

Vedtak: Driftsstyre godkjenner møteplanen for høst 2017. 

 

29/17 Eventuelt 

 Ingen saker 

 

 

 

 

   

Ivar Morken        Lene Simenstad 

Driftsstyreleder       Sekretær 


