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Til stede: Ingeborg Hagerup-Jenssen – leder, Gisle Høyrem – politisk representant, Nina 

Jutkvam – rektor, Thor Granlund – politisk representant, Karen Sagen Mosvold – 

fungerende assisterende rektor, Birgit Siljeholt – ansatte representant, Lisbeth 

Waaler – ansatte representant 

 

Forfall: 

Kopi: 

Maria Haug Edvardsen – politisk representant – ikkje meldt 

Varamedlemmer: Paal Martin Sand – politisk representant, Oddbjørn Lyngroth - 

politisk representant, Steinar Sabbasen – politisk representant  

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: Tirsdag 08.10.19  kl. 17.00 -19.00 

Saksbeh: Nina Thorland Jutkvam 

Telefon: NB! Forfall meldes i god tid skolens sentralbord/postmottak 
 

AGENDA 
 

Sak 22/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

Sak 23/19 Godkjenning av møtebok 03.06.19 

Vedtak: Møtebok 03.06.19 godkjennes 
 

Sak 24/19 Tertialrapport 2019: 

Ekeberg skole koststed 12109 

Kommentar: Budsjettert med 130 skolestartere, reelt tall ble 114. Totalt elevtall 

ved skolen har gått opp til 801. 

Aktivitetsskolen Ekeberg koststed 52373 

Kommentar: Innføring gratis kjernetid, utfordrende å beregne. Koststedet styrer 

mot balanse ved årets slutt.   

 

Vedlegg: Tertialrapport koststed 12109 og 52373 

Vedtak: Fremlagte rapporter tas til etterretning. 

 

Sak 25/19 Elevtallsutvikling – prognoser for skolen 
Kommentar: Brev til UDE med spørsmål og kommentarer til elevtallsvekst og 

utfordringer i bygningsmassen oppdateres og sendes på nytt.  

Vedtak: Rektor melder saken inn til avdeling for skoleanlegg 

 

Sak 26/19 Nytt for skoleåret 2019/20: 

- Lærernorm – status på Ekeberg pr trinn. Ligger godt innenfor normen på 

alle trinn, med unntak av 3.trinn som ligger litt over.  



- Tidlig innsats 1.-4.trinn – rett og plikt til å gi intensiv opplæring. 

Kartleggingsfase frem til nå. Tiltak som blir igangsatt er f.eks. intensive 

kurs, mestringsgrupper eller hospitering på høyere trinn i enkelte fag. Bruk 

av læringsbrett gjør individuelle tilpasninger enklere. 

- Miljøteam. To sosiallærere og to miljøterapeuter. Sosiallærere 

hovedansvaret for det spesialpedagogiske, miljøterapeuter jobber 

hovedsakelig forebyggende og med sosialpedagogiske tiltak.  

- Rektor informerer kort om paviljongen og enkel oppgradering av 

uteområdet. Mulig ny ballbinge til våren.  

Vedtak: Driftsstyret tar skolens informasjon til etterretning 

 

Sak 27/19 Forslag til møteplan: 

Mandag 16.12.19 

Mandag 13.01.20 

Mandag 02.03.20 

Mandag 25.05.20 

   

Foreslått møteplan vedtas. 

 

Sak 28/19 Eventuelt 

Spørsmål og kort utdyping av hva det innebærer at økonomiske midler utløses 

av 3 diagnoser og hvilke konsekvenser dette kan få for skolen og 

skolehverdagen.  

 

 

 

 

 

Referent  

Karen Sagen Mosvold 


