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Tilstede : Batool Abdulla Said Saqaf, Tove Guttulsrud Sjøberg, Sahra Jaber, Attia Mirza 

Mehmood, Karin Ståhl Woldseth, Stian Fiko, Sara R. Ose, Asgjerd Halseth, 

Kirsti E. Ølmheim 

Ikke møtt: 

Meldt forfall: 

Referent: 

  

 Hege Ajer Petterson 

Kirsti E. Ølmheim 

  

 

Ingen egen innkalling til dagens møte. Sakene står listet opp i protokollen av 03.12.18. Saksnr er 

endret i denne protokollen.  

 

Sak 01/2019: Godkjenning av dagens innkalling  

- Dagens innkalling godkjent 

 

Sak 02/2019: Godkjenning av protokoll av 03.12.18 

  Stian Fiko har følgende tilføyning til protokollen av 03.12.18: 

- Uenig i formuleringen under sak 36 i protokollen, lager en omformulering / 

endring av ordlyd i sak 36/2018. blir sak på neste DS-møte, 11.mars. 

 

  

 

Sak 03/2019: Strategisk plan 2019 
- Lærerrepresentantene Stian Fiko og Sara Ose sa litt om prosessen rundt 

utarbeidelsen av ny strategisk plan. Stian, som representant fra Strategisk-

plangruppen, og Sara som representant fra klubben ved skolen. 

- Rektor gjennomgikk / redegjorde for risikoanalysen i strategisk plan. 

- Frist for ytterligere kommentarer til strategisk plan er satt til fredag 18.januar.  

 

Vedtak: Strategisk plan 2019 vedtatt mot en blank stemme, og med forbehold om at det ikke     

kommer inn ytterlige kommentarer innen 18.januar. 

Protokolltilførsel: Blank stemme begrunnet med at strategisk plan ikke er gjort kjent for DS i sin 

helhet i forkant av møtet, men ble utdelt på møtet. 

 

Sak 04/2019: Budsjett 2019 – satsninger for budsjettåret 2019 
- Budsjettet for skolestedet ble gjennomgått og kommentert 

 

Vedtak: Budsjett 2019 for skolestedet ble godkjent mot en blank stemme. 

Protokolltilførsel: Blank stemme begrunnet med at budsjettet ikke er gjort kjent for / sendt DS i 

sin helhet i forkant. 

 

- Kort gjennomgang av budsjett 2019 for AKS  

Vedtak:  Budsjett 2019 for AKS enstemmig godkjent 
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Sak 05/2019: Evt  

 

Neste  møte: 11.mars kl.17.30 

 

Saker: 

Sak 06/2019:  Disponering av mindreforbruk  

Sak 07/2019:  Årshjul for driftsstyret  

Sak 08/2019:  Årsregnskap  

 

 

 

___________________________    _______________________________ 

Asgjerd Halseth       Batool Abdulla Said Saqaf   

Rektor/sekretær      Driftsstyreleder  

 

 

 


