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17/15 Godkjent av innkalling 

18/15 Godkjent referat fra møtet 3.februar 2015 

19/15 Økonomi: 

Budsjettet for 2015 er kommet.  Vårt totale budsjett for 2015 er på 37 456 000 kroner. 

Dette er en reduksjon på kroner 582 000 i forhold til fjorårets startbudsjett som var på 

38 038 000 kroner. I tillegg har det vært et lønnsoppgjør som fører til en kostnad på ca. 

500 000 i 2015. 

Vi har også et overforbruk fra i fjor på 406 000 kroner. Som tallene viser må vi redusere 

aktivitetene med ca.1,5 millioner kroner. 

Når det er sagt, kan det se ut til at vi vil få flere elever på STOLT- det kan bety en styrking 

av budsjettet på inntil 500 000 kroner for høsten 2015. 

Videre vet vi at overforbruket i 2014 skyldes innkjøp av fritt skolemateriell og bøker for 

ca 180 000. Det øvrige overforbruket skyldes øremerkede midler som vi får overført til 

2015. 

 

Hvilke sparetiltak ser vi for oss? 

Det er først og fremst på lønnsbudsjettet vi må spare penger. 

Oppsigelser vil først bli effektuert ca. 1.juni, så det er lite eller ingenting å spare på 

oppsigelser i vårhalvåret. I tillegg er 5 av våre ansatte tilsatt i vikariat fram til 1. august.  

Slik rektor ser det, må vi derfor spare mer i høsthalvåret enn i vårhalvåret. Vi kan ikke 

ansette noen lærere for neste skoleår, men må omdisponere midlene. Dette under 

forutsetning av at vi ikke får oppsigelser og STOLT-elever. Rektor har utarbeidet et 

forslag om å spare inn to hele stillinger til høsten. Dersom vi gjør det vil vi fortsatt ha et 
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overforbruk på ca. 200 000. Det betyr at vi ikke kan tillate oss å benytte innleide vikarer 

ved sykdom, selv utover arbeidsgiverperioden. 

Rektor har arbeidet videre med plassering av personell og behov for kommende skoleår, 

og ser at det teknisk sett vil være umulig å spare inn to hele stillinger. Vi må kalkulere 

med noen STOLT-elever samt noe etterutdanning som gjør at vi får tilført midle. Det vil 

føre til en bedre personalkabal. 

 

Assistentstillinger i skolen som ikke er øremerket til enkeltelever, må reduseres. 

SFO må kanskje tilsette i en til to stillinger dersom noen i personalet slutter slik det er 

skissert overfor SFO-leder.  

Vi må vurdere å si nei til ulike typer kurs som utløser vikarbehov. Vi må også vurdere 

avspaseringsordningen vår som til tider oppleves som ekstra belastende for personalet som 

er igjen. 

Elever som mottar spesialpedagogikk må få flere av sine timer i gruppe. Vi må etablere 

grupper på tvers av trinn, ut fra behov. Ofte er dette en vel så god læring for elevene som å 

ha enetimer med lærer. 

Ved vikarbehov må vi omdisponerer sterk, slå sammen grupper av elever, benytte andre 

ansatte i lærerstilling og eventuelt permittere de eldste elevene ved høyt fravær. 

  

Utover dette må vi være varsomme med innkjøp av bøker og annet utstyr. Kun det aller 

mest nødvendige vil bli innkjøpt. 

Vi må også bruke fornuft når det gjelder kjøp av tjenester fra vaktmester og Belltech. 

 

Hele personalet må ta dette innover seg og delta i spareprosessen. 

Rektors målsetting er at vi skal klare å ha et minimalt overforbruk i 2015(under 1%) 

Økonomirapport for februar viser et totalt forbruk på 18, 61% som er noe høyt. 

 

For øvrig er alle enheter i Stavanger kommune pålagt å rapportere til økonomiavdelingen 

månedlig. 

Driftsstyret deler rektors bekymring for økonomien, og gir støtte til innsparinger som må 

skje. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning og støtter rektors 

innsparingsforslag. 

20/15 Personalsituasjonen. 

Personalsituasjonen er stabil. Vi vil ikke ha behov for tilsettinger til høsten slik det ser ut 

nå. Dersom vi får STOLT-elever kan vi komme til å ha et lite behov. 

Til høsten kommer tre lærere og to assistenter tilbake som nå er i permisjon.  

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

21/15 Fysisk aktivitet. 

Rektor vurderer å søke dispensasjon fra organiseringen av fysisk aktivitet slik den er i dag. 

Se vedlagt skriv.  

Etter at sakspapirene er sendt ut, og økonomien er finlest, ser rektor at det vil være lite 

hensiktsmessig å forsøke en slik ny organisering som skissert uten midler til å kunne 

gjennomføre dette på en god måte. Rektor ønsker derfor ikke å gå videre med tenkningen 

gitt den stramme økonomiske situasjonen. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning og støtter rektors beslutning. 

22/15 Driftsstyret og konstituering. 

Dette er en sak fra forrige møte. FAU-leder og rektor har vært på DS-skolering og i 

statuttene for DS i Stavanger står det at DS skal følge kalenderåret. DS må ses i 
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sammenheng med FAU.  Det er enighet i DS om at en endring i DS må også føre til en 

endring i FAU. 

FAU så på dette i forrige møte, og hadde forslag til hvordan det kunne løses for FAU sin 

del. For personalet sin del, vil det ha liten betydning. For elevene vil dette også la seg 

ordne. Det er tanken på en omstilling som ofte kan være vanskelig.  

Vedtak: DS-leder tar saken med til FAU og DS beslutter på møtet i april hva vi går 

for. 

23/15 Trafikksituasjonen 

Skolen har mottatt brev fra Bymiljø og utbygging etter befaringen som er gjort i januar 

2015. 

Er vi fornøyd med svaret? Skal vi foreta oss noe ytterligere i saken. DS-leder orienterer. 

Vi er glad for at vi er kommet med i Trafikkplan for 2015. Det vil bli iverksatt utredning 

om omregulering for tilkomst til skolene. DS-leder og rektor vil i samarbeid sende 

forespørsel til trafikk og vei om når tid vi kan gjøre regning med å høre noe nærmere fra 

dem. Vi ønsker å holde tema varmt, derfor må vi gi oss til kjenne fra tid til annen. Vi 

sender brevet rundt påsketider. 

Vedtak: DS-leder og rektor forfatter et brev for oppfølging av saken.  

26/15 Eventuelt.  
Trygg Trafikk og sykkelopplæring Tilbudet for 5.trinn har vært gratis og det har vært et 

godt tilbud. Slik det er nå, vil dette koste kr 50 pr elev. Hvordan skal dette organiseres på 

skolen? Skal vi tilbake til en ordning der foresatte i samarbeid med lærerne på trinnet, 

hadde sykkeldag og sykkelprøve med elevene på våren 4.trinn? eller skal FAU holde 

utgiften? DS-leder tar saken med til FAU. Kommer med innspill på neste møte. 

 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


