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Sak nr.:  Ansvar 

38/15 Godkjent innkalling 

39/15 Referat fra møtet 6.april 2015 godkjent 

40/15 Økonomi: 

Økonomirapporten viser at vi har et forbruk på ca 35 % i løpet av årets 4 første måneder.  

Sett i lys av at vi får effekt av sysselsettingstiltakene først til høsten, ser dette ut til å følge 

planen vi har lagt opp til. Holder vi samme sysselsetting vil lønnsutgiftene beløpe seg til 

ca. 34 millioner kroner i løpet av året. Vi vet at vi kommer til å redusere lønnsutgiftene fra 

og med august. I tillegg mangler vi refusjoner av ulike slag; etterutdanning, praksisskole 

og sykepenger/barselpenger fra NAV. 

Vi reduserer bruk av assistenter i skolen med ca. en stilling og i SFO med ca. 1,5 stilling 

fom august. I tillegg reduserer vi lærerstillinger med ca. 0,9 stilling. 

Det vil opplagt merkes når vi reduserer bemanningen, og vi må kanskje velge andre 

løsninger ved sykdom enn det vi tidligere har gjort. I tillegg må vi vurdere bruk av 

ressurser knyttet til spesialundervisningen. Et av spørsmålene vi stiller oss er om de 

reduserte midlene vi får også fører til en reduksjon i tildelingen av spes.ped.timer til elever 

med enkeltvedtak. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning  

41/15 Personalsituasjonen. 

Det er ingen større endringer i personalsituasjonen for denne våren. Vi har gjennomført de 

oppsigelser som har vært nødvendig som følge av overtallighet. For lærerpersonalet sin 

del, er dette gjort ved at noen vikarer vi har hatt inneværende år ikke blir erstattet. Når det 

gjelder assistenter, har det vært noen vikarer som ikke blir erstattet, og en som er oppsagt 

pga overtallighet. Vi arbeider med å finne jobb til denne personen i en annen enhet i 
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kommunen. 

Lærerkabalen for høsten er nå på plass, og personalet og de foresatte er orientert. Skolen 

opplever at foresatte er engasjert i hvem elevene får som kontaktlærer. Det er naturlig, 

men rektor har et ansvar for at skolen driftes best mulig utfra svært mange variabler som 

for eksempel. stillingsstørrelse, fagkombinasjon, kvalifikasjoner og personlige forhold. 

Etter at DS-papirene gikk i trykken, har skolen fått en oppsigelse av kontaktlærer på et 

trinn. Det betyr at vi er i gang med intervjuer for å sikre oss en kontaktlærer med høy 

kompetanse, god erfaring og som er stabil. Dersom vi ikke finner det, må rektor 

omdisponere noen av lærerne på skolen.  

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

42/15 Driftsstyret og konstituering. 

Denne saken er en oppfølgingssak fra forrige møte, og vi avventer forslag fra FAU før vi 

fatter beslutning i saken. FAU-leder orienterer. 

FAU ønsker fortsatt å ha valg i tråd med skoleåret, men ser at FAU-leder og DS-leder kan 

velges midt i skoleåret og dermed sitter fra januar til januar. 

For å få til en overgangsordning må gjerne nåværende representanter forlenge sitt 

engasjement med ett halvt år. 

Lærerne velger også sine representanter til DS fra januar til januar. Når det gjelder 

elevene, vil vi også få en utfordring for valg av 7.klasse-elever. Elevene i DS må velges 

for mer enn ett år om gangen slik det har vært fram til nå. Valget bør være for en to 

årsperiode. 

Vedtak: Driftsstyret vedtar ny praksis for valg, konstituering og drift av DS. FAU-

leder legger ved FAU sine føringer for valg til de ulike vervene som klassekontakter 

og FAU-representanter i neste DS-møte. 

43/15 Trafikksituasjonen:  

 Elevene har nå observert trafikksituasjonen om morgenen kl. 08.00- 08.15. De 

informerer om sine observasjoner.  

Utgangspunktet for observasjonen var fotgjengerfeltet ved Dykjelbakken og 

behovet for trafikkvakter. Elevene referer fra observasjonene, og det ser ikke ut til 

at den største faren er biler vs. elever, men snarere at elever ikke benytter fortau og 

går rett over rundkjøringen. I tillegg er elevene overrasket over hvor mange som 

blir kjørt til skolen av elever i alle aldre. Det er viktig at elevene slippes av på 

høyre side av bilen i rundkjøringen.  

 Vedlagt ligger forslag til brev som sendes Park og vei 

Vedtak: DS sender vedlagte brev til Park og vei. DS avventer uttalelse fra SMU før 

det fattes beslutning om vi skal ha elever som trafikkvakter om morgenen. 

44/15 Eventuelt- Ingen saker meldt. 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


