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52/15 Innkalling godkjent 

53/15 Referat fra møtet 9.juni 2015 

52/15 Økonomi: 

Der sparetiltakene som vi har foreskrevet, er iverksatt. Det betyr at vi forventer lavere 

utgifter på lønnsbudsjettet for høsthalvåret. I og med at bystyret fant penger til drift av 

skolene på møtet sitt i juni betyr det at vi følger den opprinnelige planen for 

innstramming. Regnskapet viser et totalforbruk på 63,73%. Det betyr at vi har brukt noe 

mer enn det vi burde, men vi ligger an til å komme omtrent i balanse ved årets slutt. Ved 

forrige økonomirapportering (juli) hadde vi et merforbruk på 3,3%. De innsparingene vi 

har foretatt vil vise igjen nå i høsthalvåret. Det er refusjoner i forhold til etterutdanning og 

praksisskole som også vil komme i løpet av høsten. Den økonomiske situasjonen er stram, 

og gir ikke rom for handlefrihet. Blant annet har vi kuttet ut kurs. Kun et minimum, og det 

som blir pålagt av kursing blir gjennomført.  

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning  

53/15 Personalsituasjonen. 

Vi har kommet godt i gang med skoleåret. Dessverre fikk vi en oppsigelse på tampen av 

skoleåret, men vi har lyst ut en stilling, og skal ha intervjuer i uke 35 og 36. Vi har 

gjennomført intervjuer, og vi er klare med en innstilling.  Vi håper at vedkommende kan 

være på plass etter høstferien. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

54/15 Møteplan for skoleåret. 
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Som følge av nedskjæringer på honorarer og strammer tider, beslutter driftsstyret å kutte 

ut to DS- møter inneværende skoleår. DS-møte i oktober og januar går derfor ut, og SMU 

møter blir gjennomført i november, februar og mai. 

.  

55/15 Eventuelt. 

 Installasjonen (kunstverket) er ikke ferdig ennå. Ifølge kunstneren skyldes dette 

sykdom. Rektor skal ha møte med koordinatoren for kunstprosjektet i morgen, 

onsdag 2. september. Da håper vi å få satt en dato for ferdigstillelse slik at vi kan 

planlegge en overtakelse/avduking. 

 Trafikk: verken rektor eller DS-leder har hørt mer om omreguleringen som er 

forespeilt oss. DS- leder følger dette opp litt utpå høsten ved å kontakte 

trafikkavdelingen. 

 Skoleruta for 2016-2017. Forslag til skoleruta er kommet. Vi ser at skoleåret neste 

år er foreslått å begynne svært tidlig og slutte tidlig. Dette kan skape en 

komplikasjon for ungdomsskolene og vitnemålutdeling, og vi avventer en 

forespørsel fra bydelen til Oppvekst om hvorfor skoleruta er «trukket fram i tid.» 

Er det noen spesiell grunn til det? Skoleruta skal behandles på møtet i november 

etter at den har vært behandlet i skolens interne organer. 

  

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


