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Protokoll fra driftsstyremøte 18.01.17 
 

 

Tilstede: Arne Thommesen Forfall:  Lene Haug 

  Tommy Gilen    Julie Mørch  

  Kristoffer Andenæs 

  Marit Krane Sømme 

  Maria Hiorthøy 

Svein G. Olsen 

 

Sak 01/17 Godt nytt år! Endringer i styret? 

  Tommy Gilen overtar som leder av driftsstyret og Arne Thommessen er nestleder. 

 

Sak 02/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent.  

 

Sak 03/17  Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.11.16 

  Vedtak: Protokoll fra styremøte 16.11.16 er godkjent. 

 

Sak 04/17 Skoledriftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskolen pr. desember 

Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.16 tas til etterretning.  

 

Sak 05/17  Budsjett 

  Vedtak: 

Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for undervisning (202). 

  Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for bygg/transport (222). 

Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for Aktivitetsskolen (215). 

  Driftsstyret delegerer økonomifullmakten for daglig drift til rektor. 

  

Sak 06/17 Skolens strategiske plan og årsplan for 2017 

 Rektor la fram plangruppens/ledelsens plan for strategisk plan for kommende år. 

  Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens forslag til strategisk plan og årsplan for 2017.  

 

Sak 07/17  Nybygg-saken 

I forbindelse med at rektor tok kontakt med Utdanningsetaten og etterlyste 

reguleringsframdrift og gryteklart prosjekt, kom det fram at det arbeides med 

kapasitetsutvidelse og at det har kommet lengre enn først antatt. Politikerne har gitt en 

muntlig føring om at Bygdøy skole står for tur, og dermed er prosessen gjenopptatt. Ny 

prosjektansvarlig er Alfred Mansanet, og Alex Seip skal bistå ham i oppstarten. Det skal 

opprettes en ny arbeidsgruppe. Det kom et brev til skolen, datert 12.12.16. I dette står 

det: "Bygdøy skole – bestilling nybygg. Det vises til sak om Bygdøy skoles 

kapasitetsutvidelse, behandlet i Arbeidsmiljøutvalgets underutvalg for byggesaker 

(UBY)30.05.2016. Vedtak: Arbeidsutvalgets underutvalg for byggesaker (UBY) 

anbefaler gjennomføring av den del av tiltaket som omhandler nybygget……" Videre 

står det at prosjektet skal ferdigstilles til skolestart 2019, under forutsetning av at det gis 

vedtak om i bystyrets budsjettbehandling  og økonomiplan. Arne følger opp saken ved å 

kontakte Alfred Mansanet og Alex Seip i Avdeling for skoleanlegg.  

http://www.bygdoy.gs.oslo.no/
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Opak ble bestilt og kom før jul for å etterse og kontrollere kapasitet på luft- og 

varmeanlegg på skolen. Rapporten viser at det er i orden, kapasiteten er god nok. Vi har 

for høy temperatur, og anlegget kan brukes mer fornuftig, bedre og med større 

utnyttelse. Vaktmester trenger mer opplæring, så det tas med Undervisningsbygg.  

Hall-leie: Bygdøhus har sendt brev med varsel om hall-leie for undervisningstimer som 

skolen har der. Rektor har sendt saken videre til Avdeling for skoleanlegg og bedt dem 

ta saken, for å lage kontrakt og forutsigbarhet rundt leieforholdene. Skolen har skissert 

et estimat på ønske om 7. timer pr uke, det er behovet slik det er nå. 

 

Sak 08/17 Mobbing 

Rektor la fram tallene fra elevundersøkelsen 2016. Den viser framgang på alle punkter, 

også på mobbing. Kanskje har arbeidet og fokuset på psykososialt arbeid gitt den 

ønskede effekt? Vi fortsetter arbeidet, med opplæring og input i personalet, med 

elevrådsledernes anti-mobbekampanje og alle lærerne i det daglige arbeidet med 

klassene.  

 

Sak 09/17  Informasjon fra skolen ved rektor 

-Møtefrekvens og datoer. Det er behov for å justere den møteplanen som ble sendt ut 

tidligere. I forbindelse med 1.tertialrapportering må det bli et møte, og det bør være etter 

regnskapsavslutning i april, og da er forslaget 19. april.  

 

 

 

 

 

_________________      _______________ 

Tommy Gilen        Svein G. Olsen 

leder av Driftsstyret        rektor/sekretær i Driftsstyret 


