
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Skullerud skole 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 16 78 00 Org.nr.: 979126352 
Skullerud skole General Ruges vei  100 Telefaks: 23 16 78 10  

 0694 OSLO   

  skullerud@ude.oslo.kommune.no  
  skullerud.osloskolen.no  

 

Møtebok 

 

 

Til: Ann C Elseth, Hanne I Eldby, Erik Ødegård, Arne Viggo Rognlien, Ingar Bakke, 

Espen Hansen, Ragnhild Grødem, Sofia Ali, Ylva N Hjelle, Said Aamin (vara) 

Fra: Skullerud skole v/ rektor 

Møtegruppe: Driftsstyremøte 

Møtested: Skullerud skole, møterom 

Møtetid: 10.01.2017 17:00 

Saksbeh: EH 

Telefon: 23167800 

Vår ref  

Arkiv  

 

 

Referat til Driftsstyremøte 10.januar og 19.januar 2017 

 

 

Sak 41/16- 17: Godkjenning av innkalling 

   Godkjent 

 

Sak 42/16- 17: Godkjenning av referat fra møtet 15.11.16 

   Godkjent  

 

Sak 43/16- 17: 10/01 2016 Gjennomgang forslag til budsjett for 2017 

Rektor presenterte budsjettet for 2017. Skolen har en total ramme på ca.50 

millioner. Midlene fordeler seg på to budsjett, et for pedagogisk tjeneste 

produksjon og et for skolebygget på hhv. 35 millioner og 15 millioner.  

 

Når det gjelder pedagogisk tjenesteproduksjon «Prosjekt 202» brukes ca. 33 

millioner på lønn og sosiale utgifter for ansatte, mens resterende beløp, kr  

2 436 000, brukes til innkjøp av læremidler og kompetanseheving.  

 

Når det gjelder budsjettet for bygget, «Prosjekt 222», er det satt av 10 millioner til 

husleie til Undervisningsbygg. Resterende midler fordeler seg på utgifter til 

vaktmester, renhold, energi, hærverk etc.  

 

Driftssyremøte 19/01 2017: 

Rektor informerte om mindre endringer: 

«Prosjekt 202» siden forrige møte pålydende ca 30 000 kr. 

«Prosjekt 222» ingen endringer 

 

Vedtak:  Vedtatt 
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Sak 44/16- 17: Gjennomgang av forslag til strategisk plan for 2017 

Strategisk plan er en plan for skolens satsningsområder for skoleåret 2017-2018, 

tiltak for å nå skolens mål, samt en risikoanalyse av hva som kan være til hinder for 

at skolen når målene.  

Målene for skolen er fastsatt av Byrådet, mens det er opp til skolen å tilpasse mål 

og tiltak til lokale forhold.  

 

 

Driftsstyremøte 19.01 2017 Vedtak: Vedtatt 

     

     

    

 

Sak 45/16- 17: Evt. 

   Elevrådet. Representantene fra elevrådet ønsker å overnatte i forbindelse med 

deltagelse på Elevtinget og ønsket støtte til dette. Driftsstyre oppfordret representantene til å ta 

kontakt med sitt eget lokal-lag for å se om de kan bidra med støtte. Dersom de ikke får økonomisk 

støtte der, kan de henvende seg til rektor.  

 

 

 

 

 

   

    

 


