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Møtebok for driftsstyret på Lilleborg skole 

Til stede: Randi Faye                     representant for de foresatte 

Eirik Uthus                       representant for de eksterne kommunale (H) 

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

Gro K. Nordstrand           rektor/driftsstyrets sekretær 

Forfall:  Tina Damm, Jan Ottesen og Ingrid A. Pedersen 

Møtetid: Onsdag 29. november 2017 

Referent: Gro K. Nordstrand 
 

Sakliste 
Sak 35/17 Godkjenning av dagsorden.  Godkjent 
Sak 36/17 Godkjenning av møtebok fra driftsstyremøtet 14. juni 2017. Godkjent. 
Sak 37|/17 Lilleborg skoles økonomi per 30. oktober 2017. Økonomien er som forventet i 

balanse per dags dato. Driftsstyret tok saken til orientering.  
Sak 38/17:  Aktivitetsskolen Lilleborg skoles økonomi per 30. oktober 2017. Usikkerhet 

knyttet til årsoppgjøret og neste års budsjett. Det er behov for klarere retningslinjer 
knyttet til antall halvdagsplasser og refusjon for gratis kjernetid. Driftsstyret tok 
saken til orientering. 

Sak 39/17 Resultater 2017. Lilleborg skoles strategiske initiativ, mål og foreløpige 
resultater i 2017. Skolen har gode resultater på NP i lesing og regning både for 5. 
og 8. trinnselevene; det samme gjelder for utvalgte indekser som motivasjon, 
mestring, mobbing etc fra elevundersøkelsen. Skolen har lavt elevfravær. 
Driftsstyret tok saken til orientering. 

Sak 40/17 Strategisk kart 2018 og strategisk plan 2018. En risikoanalyse og tiltak 
driftsstyret mener kan være mest effektive for å nå målene i brukerperspektivet 
2018. Driftsstyret går inn for i hovedsak å videreføre årets plan og mål; samt 
omformulere slik at det settes sterkere fokus på dysleksi og regning. Driftsstyret 
tok ellers saken til orientering. 

Sak 41/17 Byrådets forslag til nye takster i Aktivitetsskolen, budsjettåret 2018. Rektor 
orienterte; også om at det er foreslått utvidelse av ordningen gratis kjernetid til 
høsten. Den vil da i tilfelle omfatte både 1. og 2. trinn. Driftsstyret tok saken til 
orientering 

Sak 42/17 Lærertimer og læringsutbytte i grunnskolen. Rektor orienterte fra utkast til 
rapport der fokus har vært på å kartlegge sammenhengen mellom brukte 
lærertimer og resultat. Lilleborg kommer godt ut. Relevante forklaringer kan være 
pedagogisk ledelse, lærernes kompetanse, samarbeid og informasjonsdeling 
mellom lærerne, stabilitet i lærerstaben mv. Driftsstyret tok saken til orientering. 

Eventuelt.  
Rektor orienterte om følgende: Ut fra forslaget i statsbudsjettet om lærernorm, kan det tyde på 
økt lærertetthet på Lilleborg neste skoleår. Usikkerhet knyttet til effekt av ny 
ressursfordelingsmodell. Bydelen har ikke satt nyoppnevning av representanter for de eksterne 
kommunale på dagsorden. Rektor skriver til bydelen og minner om at oppnevningen må være 
klar før januarmøtet. FAU setter opp saken på sitt neste møte. 
Ellers takk til Ds for siste 2 års samarbeid!  
Neste møte er 18. januar kl. 17.00 – 19.00 
 
 Møteboken er godkjent den  18. januar 2018. 
 
      Gro K. Nordstrand 
Leder      driftsstyrets sekretær/rektor 
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