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MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
 
Dato 27.10.16 
 
Møtested Bogstad skole 
 
Til stede Cathrine Amundsen Dahl (leder, foreldre.rep.), Knut Olav Høeg 

(foreldre.rep), Beate Holland (pol.rep), Arild Gjervan (pol.rep),  Yasmin 
Mujahid (pol.rep.), Lise Andersen (ans.rep) og Ingvild Vestmoen (ans.rep), 
Brynhild Farbrot (rektor) 

 
Forfall:  
Møteleder: Cathrine Amundsen Dahl 
 
Referent: Brynhild Farbrot 
 

 

Sak  24/16  Godkjenning av referat og innkalling 

   Godkjent.  

Sak 25/16  Aktuelle informasjonsaker 

- Skolens arbeid for et godt psykososialt miljø: Skolen jobber 
videre med den nye planen for å ivareta elevenes psykososiale 
miljø. Skolen har også startet sitt eget opplegg med 
lekeagenter som arrangerer leker for de andre elevene i 
storefri. Videre skal alle lærere kurses i "Mitt valg" 15. og 22. 
november. Skolen har i tillegg sett det som nødvendig å 
fokusere på arbeid med utagerende elever. Lærerne takket for 
god støtte fra ledelsen i arbeidet med utfordrende elever.  

- Status i forhold til strategisk plan: Skolen har gjennomført 
de fleste tiltakene som står beskrevet i Strategisk plan 2016. 
Nå begynner arbeidet med å evaluere planen for 2016 og 
forberede arbeidet med planen for 2017.  

- Status uteområdene: To møter er avholdt. Skolen venter på 
forslag til bestilling fra Undervisningsbygg som kan behandles 
videre i elevråd, FAU og personalet.  

- Ansettelse av ny undervisningsinspektør: Skolen har 
forlenget søknadsfristen i to omganger. Nå er fristen ute og 7 
kandidater har søkt. Fire intervjuer er gjennomført 27.10 og 
minst en av kandidatene  blir innkalt til 2. gangsintervju.  



 

Sak 26/16  Kanalstrategi:   

Rektor presenterte utkastet til kanalstrategi. FAU og personalet har 
kommet med innspill og flere av disse er tatt med i strategien.  

Strategien ble godkjent med noen små endringer. Rektor sender 
strategien inn til UDA. 

Sak 27/17  Utviklingsplan for AKS 

Leder for AKS har utarbeidet et utkast til utviklingsplan for AKS på 
grunnlag av resultatene fra sist brukerundersøkelse. Denne er sendt 
FAU for innspill. Etter innspill fra FAU vil det jobbes videre med 
planen i personalet på AKS. Utviklingsområdene vil sees i 
sammenheng med Strategisk plan for 2017. Utkastet sendes 
driftsstyrets medlemmer sammen med dette referatet. 

 

Sak  28/16  Status økonomi: 

Skolen fikk en ekstra bevilgning på i overkant av 200 000. Disse vil 
brukes til PCer som utfases i 2017. Videre er det behov for nye og 
mindre pulter på rommene på A-basen. Skolen innhenter tilbud i disse 
dager. 

Både AKS og skole styrer mot 0 og har god kontroll på økonomien 
selv om det er lite med penger. Ekstra midler grunnet en mindre i 
ledelsen er brukt til ekstra skoleassistenter.   

Sak  29/16  Dato for nytt driftsstyremøte 

Neste møte er satt til tirsdag 17.01.17 kl 16.00 

Sak  30/16  Eventuelt 

 
Vi takker Knut Olav Høeg for innsatsen i driftsstyret. Cathrine Amundsen 
Dahl blir med på de første møtene i 2017 for å sikre overgangen for 
foreldrerepresentantene.  

 

______________________________   ___________________________________ 
Cathrine Amundsen Dahl    Brynhild Farbrot  

Leder i driftsstyret     Rektor 


