
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Furuset skole 
  

 

J: Driftsstyret 
 

Protokoll DS 

          

           

 

Tilstede : Batool Abdulla Said Saqaf (DS-leder),  Hege Ajer Petterson (foreldrerepr), Sahra 

Jaber (politiker), Attia Mirza Mehmood (politker),  Stian Fiko, Sara R. Ose 

(ansattrepr), Asgjerd Halseth (rektor), Kirsti E. Ølmheim (ass.rektor), Trond B. 

Karlsen(områdedirektør) (fra kl.17.15) 

Ikke møtt: 

Meldt forfall: 

Referent: 

   

Karin Ståhl Woldseth (politiker) 

Kirsti E. Ølmheim 

  

 

Det var oppstått noe misforståelser vedr møtetidspunkt på dagens møte, så vi var ikke fulltallig på 

første del av møtet. Fulltallig ved vedtakssak. 

 

Sak 34/2018: Godkjenning av dagens innkalling  

- Innkalling godkjent, stokket litt om på rekkefølgen av saker, men saksnr det 

samme. 

 

Sak 35/2018: Godkjenning av protokoll av 15.10.18 

- Godkjent  

  

Orienteringssaker: 

Sak 36/2018: Driftsstyrets mandat v. områdedirektør Trond B. Karlsen 

- Områdedirektøren presenterte seg selv, og takket for invitasjonen 

- Gjennomgikk standardreglementet for Driftsstyret i Osloskolen. Reglementet 

ble utdelt på møtet. 

 

Under denne saken ble Stian Fiko bedt om å sende en mail til områdedirektøren om 

problemstillingen vedr klassestørrelse på Furuset skole, og vedtak gjort i henholdsvis DS og AMU 

(se sak 40). Problemstillingen går ut på hvorvidt DS (og AMU), kan vedta et tak på antall elever 

pr..klasse, og at denne skal følges i praksis. Områdedirektøren lovet å følge opp saken, og gi en 

tilbakemelding. 

 

 

Sak 37/2018: Økonomi; mindreforbruk og prioriteringer.  

- Vi går mot et mindreforbruk, og det foretas en omdisponering av midler innen 

årsslutt (se vedtakssak,sak 41). Resterende mindreforbruk behandles i 

forbindelse med justeringen i mars 2019). 

 

Sak 38/2018: Skolen ønsker å dra på Bett-konferansen i London 25.januar 2019 

- Rektor orienterte om konferansen som vil bli et tilbud til ansatte, og det vil 

settes et tak for antall som kan dra, f.eks 5 pedagoger. 

- Dette vil være et ledd i skolens satsning på IKT i 2019 (se sak 41). 
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Sak 39/2018: Strategisk plan 2019  

- Innspill fra DS tas på neste møte ,14.jan. 

 

Sak 40/2018: Antall elever pr klasse 

- Se sak 36 

 

Vedtakssaker: 

Sak 41/2018: Omdisponering av mindreforbruk 

   

Vedtak: DS ga sin tilslutning til at rektor kan overføre et mindreforbruk, størrelse 1,6 mill,  

               til innkjøp av IKT-utstyr og opplæring av personalet (eksterne krefter). 

 

Møtet 10.desember avlyst! 

 

Neste møte: 14.januar 2019, kl. 17.00 (merk tiden!) 

 

 

 

___________________________    _______________________________ 

Asgjerd Halseth       Batool Abdulla Said Saqaf   

Rektor/sekretær      Driftsstyreleder  

 

 

 


