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Tilstede:  Lisbeth Waaler - ansatte representant, Anne-Karine Vivelstad - ansatte 

representant, Lise Bjerke – foreldrerepresentant, Ingeborg Hagerup - 

Jenssen – leder, Line Nilsen – fungerende assisterende rektor, Nina 

Jutkvam -rektor   

Forfall  Gisle Høyrem - politisk representant, Maria Haug Edvardsen – politisk 

representant, Thor Granlund - politisk representant  

Kopi:  Varamedlemmer: Paal Martin Sand – politisk representant, 

Oddbjørn Lyngroth - politisk representant, Steinar Sabbasen – politisk 

representant, Birgit Siljeholt – ansatte representant  

Møtegruppe:  Driftsstyret   

Møtested:  Personalrommet  

Møtetid:  Mandag, 03.06.19 kl. 17.00 – 19.00  

Saksbeh:  Nina Thorland Jutkvam  

  

  

AGENDA:  

  

Sak 16/19  Godkjenning av innkalling og saksliste   

Fag og timefordeling tas i eget punkt under eventuelt. Endre etternavnet til Lisbeth 

Waaler i innkallingen.  

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.   
 

  

Sak 17/19  Godkjenning av møtebok 04.03.19  

Vedtak: Møtebok 04.03.19 godkjennes  
 

  

Sak 18/19  Månedsrapport april 2019 Ekeberg skole kostnadssted 12109   

Rektor går gjennom månedrapporten for april, vi ligger an til et positivt avvik. Skolen 

bruker midler på korttidsvikarer, det kommer ikke fram i denne rapporten, men vi 

ligger an til et positivt avvik likevel. Mindreforbruket brukes til 

engangsinvesteringer.   

Vedtak: Fremlagte forslag vedtas  

  
  

Sak 19/19  Månedsrapport april 2019 Aktivitetsskolen Ekeberg skole kostnadssted 52373  

Ligger an til en stort positivt avvik fortsatt, aktivitetsskolen har ikke fått brukt opp 

sitt mindreforbruk, men det er investeringer i bestilling. Vanskelig å vite om elever 

slutter eller ikke når de kommer til våren i 3. og 4.klasse. Fra høsten er det gratis 

kjernetid fra høsten.   

Vedtak: Forslag framlagt i møtet 03.06.19 vedtas  

  



  

Sak 20/19  Planlagte og gjennomførte innkjøp/ investeringer 2019:  

 Oppgradering av klasserom med tavler/ skjermer/ whiteboard – IKT  

 Oppgradering Mat- og helserommet sommeren 2020, starter i juni. Viktig å 

sjekke at strømnettet blir oppgradert.   

 Innkjøp av iPad og støtte til programvarer, skolen kan søke støtte til innkjøp 

av digitale ressurser og programvare.     

  

Sak 21/19  Eventuelt - informasjonssaker  

 Ansettelser skoleåret 2019/2020 – vi har ansatt 14 nye pedagoger, en har sagt 

opp innenfor siste uken, og det er vanskelig å finne en som kan erstatte denne læreren 

på 3.trinn.   

 Endring i ledelsen fra høsten 2019, assisterende rektor har bedt om forlenget 

permisjon til jul. Cecilie Groll Pettersen har fått rektorjobb i Sandefjord. 

Avdelingsleder 4-5.trinn kommer tilbake 1. september. Fungerende assisterende 

rektor har fått ny fast stilling på en annen skole.   

 Paviljongen – saken står fast nede hos plan og bygningsetaten. Det er 

usikkerhet rundt hvor paviljongen blir lagt og hva vaktmesterboligen skal benyttes 

til? Paviljongen må være oppe til skolestart. I forhold 

til hvordan personalrommet, ligger vi over normen, 70 kvm er norm uansett hvor store 

skoler som bygges.  Skolen må anskaffe flere møbler til personalrommet så alle får 

sitteplass. Vi søker å bli med i skolegårdsprosjektet for å se på utvikling av 

skolegården med flere apparater.  

 Nytt møte: 23.september 2019, kl.17.00 – 19.00  

  

  

  

  

Ref:  

Line Nilsen 

Fungerende assisterende rektor 


