
 

  
 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: 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   

Eirik Uthus                      representant for de eksterne kommunale (H) 

Gro K. Nordstrand           rektor/driftsstyrets sekretær 

Forfall:  Rune Vethe, Cathrine A. Skårn 

Møtetid: Mandag 14. juni 2017 

Referent: Gro K. Nordstrand 

 

Sakliste 
Sak 20/17 Godkjenning av dagsorden.  Godkjent 
Sak 21/17 Godkjenning av møtebok fra driftsstyremøtet 6. mars 2017. Godkjent. 
Sak 22/17 Orientering om skolens økonomi per 31. mai. Skolens økonomi er som forventet. Godt 

grunnlag med henblikk på drift i høst. Driftsstyret tok saken til orientering.  
Sak 23/17: Orientering om Aktivitetsskolen Lilleborg skoles økonomi per 31. mai. Økonomien er 

som forventet. En utfordring å budsjettere mht forutsigbarhet vedr. fordeling av antall barn 
på hel – og halvdagsplasser gjennom året. Driftsstyret tok saken til orientering. 

Sak 24/17 Gratis kjernetid for 1. trinn ved skoler i bydel Sagene. Rektor orienterte om hva dette vil 
innebære neste skoleår for skolestarterne, og informasjonen rundt tilbudet. Driftsstyret tok 
saken til orientering. 

Sak 25/17 Kommunerevisjonens gjennomgang av rutiner knyttet til lønn, innkjøp og inntekter. 
Skolen får revisjon i oktober måned. Resultatet legges frem for Driftsstyret.  
Driftsstyret tok saken til orientering. 

Sak 26/17 Kommunerevisjonens oppstart av forvaltningsrevisjon om læretimer og resultater i 
grunnskolen. Dette er i tråd med kontrollutvalgets vedtak 24.01.17. Undersøkelsen 
gjennomføres v h a dataomhyllingsanalyse (DEA – metoden); datagrunnlaget er bl.a. tall 
fra GSI og SSB. Resultatet legges frem for driftsstyret når det foreligger. Driftsstyret tok 
saken til orientering.  

Sak 27/17 Foreldreundersøkelsen. Foreldreundersøkelsen er gjennomført. Lav svarprosent i hele 
Oslo; også Lilleborg. Resultater vedr. elevers trivsel, medelever og læreres positive 
holdning fremheves. Skolen har forbedrings potensiale knyttet til orientering om tilpasset 
opplæring, utsending av invitasjon til foreldremøter og informasjon om hvordan klagesaker 
kan fremmes. Driftsstyret tok saken til orientering. 

Sak 28/17 Høring – Utdanningsetatens forslag til skolebehovsplan 2018 – 2027 for videregående 
skoler og særskilte by omfattende tilbud. Driftsstyret tok saken til orientering. 

 
Eventuelt.  
Stortingsrepresentant Trine Skei Grande besøker skolen i forbindelse med prosjektet La Humla suse. Hun 
er sammen med elever på 1. og 5. trinn i Botanisk have førstkommende fredag. 
 
Det er ansatt ny sosiallærer og baseleder på skolen. Begge tiltrer 1. august.  
 
UBF står for maling av klasserom og sliping og lakkering av aulagulv i sommerferien. 
 
Kommende møter i driftsstyret er 11. oktober og 29. november. 
 
 
 Møteboken er godkjent den  11. oktober 2017. 
 
Jan Ottesen     Gro K. Nordstrand 
leder      driftsstyrets sekretær/rektor 
 


