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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
 
Dato 17.01.17 
 
Møtested Bogstad skole 
 
Til stede Cathrine Amundsen Dahl (foreldre.rep.), Lars Røise (foreldre rep), Kjetil Gill 

Østvold (foreldre rep), Beate Holland (pol.rep), Arild Gjervan (pol.rep),  
Ingvild Vestmoen (ans.rep), Brynhild Farbrot (rektor) 

 
Forfall: Yasmin Mujahid (pol.rep.), Jon Heiberg (ans.rep.) 
 
Møteleder: Cathrine Amundsen Dahl 
 
Referent: Brynhild Farbrot 
 

 

Sak  01/17  Konstituering av driftsstyret 

   Driftsstyret ble konstituert. 

Sak 02/17  Valg av leder og nestleder 

- Lars Røise ble valgt som leder  

- Beate Holland ble valgt som nestleder 

Sak  03/17  Godkjenning av referat og innkalling 

   Godkjent. 

Sak 04/17  Aktuelle informasjonsaker 

- Presentasjon av ny undervisningsinspektør: Ny 
undervisningsinspektør, Cato Helgesen, presenterte seg for 
driftsstyret. 

- Resultater nasjonale prøver: Rektor presenterte skoleårets 
resultater på nasjonale prøver oppimot skolens målsetninger. 
Resultatene er gode. Mange elever blir løftet fra 5. – 8. trinn. 
Skolen er imidlertid opptatt av å analysere prøvene grundig for 
å målrette tiltak for den enkelte elev og gruppen som helhet.  

- Resultater fra elevundersøkelsen: Rektor presenterte et 
utdrag av årets resultater på elevundersøkelsen. Det er høy 
trivsel, lite mobbing og høy grad av motivasjon. Resultatene 
viser en fremgang på de aller fleste områdene. Skolen 



analyserer resultatene nøye på hvert av trinnene som deltar for 
å kunne forbedre oss ytterligere. 

- Uteområdene: Arbeidet er lagt ut på anbud og det har vært en 
befaring. Skolen venter spent på hvilken ramme som blir gitt. 
Det blir også spennende å se på tilbudene som kommer. 
Tilbudsfristen er 16.03.17 

Sak  05/17  Godkjenning av Strategisk plan 

Rektor presenterte Strategisk plan for 2017. Planen ble vedtatt. 

Sak      06/17  Godkjenning av budsjett for 2016 

Rektor presenterte forslag til budsjett for skole og AKS. Budsjettene 
ble vedtatt.  

De ansatte ønsker imidlertid en protokolltilførsel for å uttrykke sin 
bekymring for at skolen ikke får ekstra midler til elever med 
heldekkende behov for særskilt tilrettelegging. Skolen har fått flere 
slike elever de siste årene, men på grunn av "feil diagnose" følger det 
ingen ekstra midler med. Protokolltilførselen støttes av både 
politikerrepresentantene og foreldrerepresentantene.  

Teksten slik den er formulert av de ansette: "Personalet ved Bogstad 
skole vil med dette uttrykke sin bekymring når det gjelder skolens 
budsjett for 2017. Vi ser at rektor organiserer arbeidet ved skolen 
svært godt, og det er en nøktern og stram økonomistyring som gjør at 
hver krone blir utnyttet best mulig. Fortsatt er det for lite penger, da 
skolen har økning av elever med særskilte behov. Dette utløser ikke 
ekstra kompensasjon for å dekke de ekstra økonomiske kostnadene 
dette medfører skolen." 

Sak  07/17  Dato for nytt driftsstyremøte 

Neste møte er satt til 06.03.17 kl 16.00 

Sak  08/17  Eventuelt 
   Ingen saker 

 

 

______________________________   ___________________________________ 
Lars Røise      Brynhild Farbrot  

Leder i driftsstyret     Rektor 


