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Møtebok for driftsstyret på Lilleborg skole 

Til stede: Jan Ottesen                    leder DS, representant for de foresatte 

Randi Faye                     representant for de foresatte 

Tina Damm                     representant for de ansatte 

Ingrid A Pedersen           representant for de ansatte   

Svein H. Halvorsen          vararepresentant for de eksterne kommunale (MDG) 

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

Eirik Uthus                      representant for de eksterne kommunale (H) 

Gro K. Nordstrand           rektor/driftsstyrets sekretær 

Forfall:  Ingen 

Møtetid: Mandag 6. mars  2017 

Referent:  Gro K. Nordstrand 

 

Sakliste 
Sak 10/17 Godkjenning av dagsorden.  Godkjent 
Sak 11/17 Godkjenning av møtebok fra driftsstyremøtet 18. januar 2017. Godkjent. 
Sak 12/17 Fullstendighetserklæring. Rektor redegjorde for innholdet og forpliktelsene som er knyttet til 

skolens fullstendighetserklæring. Driftsstyret tok saken til orientering. 
Sak 13/17: Årsregnskapsrapport  2016 for Lilleborg skole. Disponering av mindreforbruk. Vedtak: Det 

fremlagte forslaget. 
Sak 14/17: Årsregnskapsrapport for Aktivitetsskolen Lilleborg. 

Disponering av mindreforbruk: Vedtak: Det fremlagte forslaget. 
Sak 15/17 Høringsbrev – Utvikling av ressursfordelingsmodellen i grunnskolen Driftsstyret ser med 

bekymring på konsekvenser ny modell vil kunne ha for skolen; særlig kriteriet knyttet til 
sosiodemografiske forhold. Vedtak: Det fremlagte forslaget til høringsuttalelse. 

Sak 16/17 Elevundersøkelsen 2016. Rektor la frem resultatene fra elevundersøkelsen på indeksnivå 
for alle elevene på 5. – 7. trinn. Skolen har jevne resultater over tid; svært få svar på de 
laveste svaralternativene. Særlig er verdt å fremheve den positive opplevelsen elevene har 
av støtte fra foresatte og støtte fra lærer. 
Driftsstyret tok saken til orientering. 

Sak 17/17 10 – faktor medarbeiderundersøkelsen 2016. Det er første gang denne undersøkelsen 
gjennomføres i Oslo. Rektor la frem resultatene. Undersøkelsen følges opp i henhold til 
anbefalt prosedyre ved bl.a skolens arbeidsmiljøutvalg utarbeider handlingsplan der 
faktorene Mestringstro, Selvstendighet og Rolleklarhet får særlig oppmerksomhet. 
Driftsstyret tok saken til orientering.  

Sak 18/17 Foreldreundersøkelsen. Alle foreldre med barn under 18 år inviteres til å delta i 
Foreldreundersøkelsen med henblikk på å kartlegge tilfredshet med eget barns skolemiljø. 
Undersøkelsen gjennomføres i perioden 15. mars – 7. april. Driftsstyret tok saken til 
orientering. 

Sak 19/17 Driftsstyreopplæring 2017. Reglement ble lagt frem. Driftsstyret tok saken til orientering. 
 
Eventuelt. 7, trinn har vunnet kinobilletter i førstepremie i nasjonal konkurranse i regi av Safer Internett 
Day for sine nettvettsider. 
Statistisk byrå (SBB) har gjennomført en kartlegging av alle landets grunnskoler for å tall feste skolens 
bidrag til elevenes læring. Lilleborg skole svært godt ut på mellomtrinnet. SBB sier at det er noe usikkerhet 
knyttet til bruk av data som nasjonale prøver og elevbakgrunn, men at det valid og et grunnlag for videre 
arbeid. 
 
Neste møte i driftsstyret er 14. juni 2017 17.00 - 1800 
 
 Møteboken er godkjent den  14. juni 2017. 
 
Jan Ottesen     Gro K. Nordstrand 
leder      driftsstyrets sekretær/rektor 
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