
Protokoll ved Irene Langeid, ass.rektor 

 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Teglverket skole 

 

Møtebok fra møtet i Driftsstyret ved Teglverket skole 

 

 
Tilstede: Driftsstyret v/  

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: Tirsdag 18. januar 2016 kl 1700 - 1900 

 

Forfall:  

 

Ragnar Leine (Rødt) 

  

 

Sak 1/2016 Konstituering av driftsstyret for 2016 

- Valg av nestleder, utsatt fra forrige møte 

 

Vedtak: Marit Helle (A) ble valgt som nestleder. 

Driftsstyret konstituerte seg. 

 

 

Sak 2/2016 Godkjenning av dagsorden 

 

Godkjent  

 

 

Sak 3/2016 Protokoll 

 

Godkjent 

 

 

Sak 4/2016 Status regnskap 2015, foreløpig orientering  

- 140 rapport for skole ble sendt ut et par dager i forkant av møtet 

med verbalisering.  

- 100 rapport for AKS ble delt ut i møtet 

 

Rektor og AKS-leder gjennomgikk de foreløpige regnskapsrapportene 

for 2015. 
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Rapportene er tatt til orientering. 
 

Sak 5/2016 Strategisk plan 2016, vedtak 

- Se strategisk plan og Tiltaks- og aktivitetsplan vedlagt 

 

Vedtak: Driftsstyret vedtok Strategisk plan 2016. 

 

 

Sak 6/2016 Budsjett 2016, skole og AKS, vedtak 

- Forslag til budsjett sendes ut et par dager i forkant av møtet 

 

Vedtak: Driftsstyret vedtok skolens budsjetter for 

undervisningsrelaterte midler (202) og bygningsrelaterte midler 

(222), samt budsjettet for aktivitetsskolen. 

 

 

Sak 7/2016 Delegasjon av myndighet til rektor, vedtak 

- Jmf. Reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen kap. 3-3 pålegges 

driftsstyret å videredelegere myndighet i konkrete personal- og 

elevsaker. Når det gjelder økonomifullmakter pålegges driftsstyrene 

innenfor den til enhver tid gjeldene økonomifullmakt å 

videredelegere myndighet som sikrer den pedagogiske daglige 

driften av skolen.  

 

Vedtak: Driftsstyret vedtok å videredelegere myndighet til rektor, 

jmf. Reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen. 

 

Sak 8/2016 Nytt fra skolens ledelse 

 Tilsettinger og ressursplan 2016 

 Brynseng skoles elever har oppstart på Teglverket   

 

Tatt til orientering. 

 

 

Sak 9/2016 Nytt fra rådsorganene (FAU, SMU) 

 

Assisterende rektor orienterte fra siste FAU-møte.  
 

 

Sak 10/2016 Eventuelt 

 

   Ingen saker 

 


