
Protokoll ved Irene Langeid, ass.rektor 

 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Teglverket skole 

 

Møtebok fra møtet i Driftsstyret ved Teglverket skole 

 

 
Tilstede: Driftsstyret v/  

Ragnar Leine (R)  Ekstern 

Marit Helle (A)                 Ekstern 

Torbjørn Øygard (H)  Ekstern 

Hanne Stine Mølmen  Ansatt 

Jonas Ulfeng Hansen        Ansatt 

Tom Klev                Foresatt 

Ragnhild By                     Foresatt 

Fra skolen møter rektor, assisterende rektor og  leder for aktivitetsskolen 

 

 

Møtested: Teglverket skole, møterom Radius 

Møtetid: Torsdag 17. desember 2015 kl 1700 - 1900 

 

Forfall:  

 

Janne Beck Engebretsen (leder av aktivitetsskolen) 

  

 

Sak 1/2015 Konstituering av driftsstyret for 2016 

- Valg av leder, nestleder 

- Rektor har sekretariatsfunksjon 

 

Se vedlagt Reglement for Driftsstyrene i Oslo 

 

Vedtak: 

   Tom Klev (foresatt) ble valgt til leder av DS for to år ved akklamasjon.  

   Valg av nestleder utettes til neste møte.  

 

Sak 2/2015 Godkjenning av dagsorden 

 

Vedtak: Godkjent  

 

Sak 3/2015 Protokoll 

- Utgår. Skolen er nyopprettet og dette er det første driftsstyremøtet 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

Sak 9/2015 Nytt fra skolens ledelse 

 Skolens visjon og verdigrunnlag 

 Pedagogisk plattform 

 Organisasjonsstruktur 

 



Protokoll ved Irene Langeid, ass.rektor 

 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

Sak 4/2015 Status regnskap 2015, foreløpig orientering  

- Rapport blir sendt ut et par dager i forkant av møtet 

 

Vedtak: Tas til orientering 

DS ønsker 140 rapporten tilsendt i forkant av møtet.  

Rektor verbaliserer regnskapsrapporten.  

 

 

Sak 5/2015 Strategisk plan 2016, vedtak 

- Forslag til strategisk plan blir sendt ut et par dager i forkant av 

møtet 

 

Vedtak: Rektor orienterte om hovedsatsningsområder. Vedtaket 

utsettes til nest møte når måltallene er på plass.  

 

Sak 6/2015 Budsjett 2016, skole og AKS, foreløpig orientering om ønskede 

satsningsområder  

 

Vedtak: Rektor foreslo at det settes av midler til satsningen på IKT og 

kompetanseheving av de ansatte. Selve vedtaket i forhold til budsjettet 

for 2016 utsettes til neste møte. 

 

Sak 7/2015 Lokalt reglement for orden og oppførsel, vedtak  

- Forslag til lokalt reglement blir sendt ut et par dager i forkant av 

møtet. Forslaget er behandlet i SMU 

 

Vedtak: Utsettes til ordensreglementet har vært oppe i SMU og FAU.  

Innspill fra DS om å endre setningen som omhandler banning til "Vi 

snakker pent og respektfullt til hverandre". 

 

Sak 8/2015 Møtedatoer våren 2016, vedtak 

- Forslag:  

    Mandag 18/01 2016 

    Torsdag 17/03 2016  

    Onsdag 25/05 2016 

 

Vedtak: Møtet 17/3 flyttes til 3/3-2016.  

 

 

 Sak 10/2015 Nytt fra rådsorganene (elevråd, FAU) 

 

Vedtak: Ass. rektor informerte om SMU sitt arbeid vedrørende 

handlingsplan mot mobbing.  

 

Sak 11/2015 Eventuelt. 

- Delegering av myndighet til rektor 

 

Vedtak: Utsettes til møte. 


