
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Lilleborg skole 
  

 

 
 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 22 71 70 Org.nr.: 974589948 

Lilleborg  skole Torshovgata 9 Telefaks: 23 22 71 71  

 0476 OSLO   
  lilleborg@ude.oslo.kommune.no  

  www.lilleborg.gs.oslo.no  
 

Møtebok for driftsstyret på Lilleborg skole 

Til stede: Tonje Sund                     leder, representant for de foresatte 

Randi Solberg Faye        representant for foresatte  

Janne Sondresen           representant for de ansatte 

Cathrine A. Skårn           representant for de eksterne kommunale (R) 

Eirik Uthus                      nestleder, representant for eksterne kommunale (H) 

Gro K. Nordstrand         rektor/driftsstyrets sekretær 

 Yngva K. Aas                   representant for de ansatte 

 

 

Forfall:  

Møtetid:          

Jørgen Foss 

17. oktober 2018 

Referent: Gro K. Nordstrand 
 

Sak 37/18 Godkjenning av dagsorden. Godkjent 
Sak 30/18 Godkjenning av møtebok fra driftsstyremøtet 6. juni 2018. Godkjent. 
Sak 39/18 Orientering om skolens økonomi per 30. august.  Skolen ligger an til et mindre 

forbruk ved årsslutt. Vedr. Lilleborg frokost utbetales penger fra bydelen etter 
prosjektstart. Driftsstyret tok saken til orientering. 

Sak 40/18 Orientering om aktivitetsskolens økonomi per 30. august 18.  Skolen ligger an til 
et mindre forbruk ved årsslutt. Neste skoleår er det gratis halvdagsplass 1. – 3. 
trinn. Driftsstyret tok saken til orientering. 

Sak 41/18  Ny kommunal forskrift for aktivitetsskolene. De vesentligste endringene er at ved 
ansettelse i fremtiden stilles det krav om godkjent pedagogisk utdanning for leder, 
2 planleggingsdager per år og at skolen ikke lenger kan sette en standard for 
fordeling av halvdags- og heldagsplasser gjennom året. Driftsstyret tok saken til 
orientering. 

Sak 42/18 Nytt for skoleåret 2018/19. F Det ble i orienteringen særlig lagt vekt på den nye 
lovbestemmelsen om skolens plikt til rask og intensiv opplæring til elever på 1. – 4. 
trinn som ikke har ønsket progresjon i lesing, skriving og regning. 
Driftsstyret tok sak til orientering. 
 

 
Eventuelt: Ad planlagt rehabilitering av skolen 22 – 24 er det intet nytt.  
Neste møte i driftsstyret er 17. januar kl. 17.00 – 18.30 
 
 
Møteboken er godkjent den  17. januar  2019. 
 
Tonje Sund     Gro K. Nordstrand 
Leder      driftsstyrets sekretær/rektor 
 
 


