
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Stasjonsfjellet skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 21 92 00 Org.nr.: 974590646 

Stasjonsfjellet skole Stigenga 310 Telefaks: 22 10 74 91  

 0979 OSLO   
  stasjonsfjellet@ude.oslo.kommune.no  

  stasjonsfjellet.osloskolen.no  
 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Jørn Wang-Lillemoen, Britt Lindhart, Irene Cerrillo Pintado, Frode Hjelde, Berit 

Maasø, Celine Kirkeby-Garstad, Eirik Endresen, Sebastian Håvi, Christoffer 

Snarvold-Ribbing, Pål Stette. 

Forfall:   

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Skolens aula 

Møtetid: 27.02.2017 kl. 19:00 

Referent: Pål Stette 

Neste møte 20.03.2017 kl:19:00 

 

 

Møtereferat fra driftsstyret 27.02.2017 

 

Sak 08/2017: Godkjenning av innkalling, referat og opptegning til eventuelt 

 

Innkalling og møtereferat ble godkjent. 

 

Sak 09/2017: Info fra rådsorgan 

 

Elevråd: 

Skoleballet gikk bra. Det skal arrangeres pysjamasdag. Elevrådet har stemt på OD tema for neste 

år. 

 

FAU:  

Ingen spesielle saker å melde.  

 

Sak 10/2017: Driftsstyreopplæring 

 

Rektor informerte om utdanningsetatens strategi i forbindelse med å øke kompetansen rundt 

driftsstyrets oppgaver og gjennomføring. Driftsstyreopplæring vil bli gjennomført på neste møte. 

 

Sak 11/2017: Høring ny ressursfordelingsmodell i Osloskolen 

Rektor gikk gjennom alle relevante punkter, og noterte innspill fra driftsstyret.  

 

Rektor sender inn høringsuttalelsen på vegne av driftsstyret. 

 

12/2017: Ny regel om mobilhotell i skolens ordensreglement 

Skolen ønsker å ta i bruk mobilhotell. Rektor har foreslått å innføre en ny regel i skolens 

ordensreglement. Forslag til regel: "Mobiltelefoner skal oppbevares i skolens mobilhotell etter 

instruks fra lærerne". Regelen har vært ute til høring i alle skolens råd og utvalg. 

 

Stemmeresultatet i driftsstyret var enstemmig (8-0). 
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Vedtak: Regelen tas inn i skolens ordensreglement 

 

Sak 13/2017: Stasjonsfjellet skoles handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 

Rektor redegjorde for skolens reviderte handlingsplan. Rektor ba om at driftsstyret bidrar med 

innspill til planen ved at planen tas opp som egen sak minst en gang hvert skoleår. 

 

Sak 14/2017: Månedsrapport og 140-rapporten 

Rektor redegjorde for månedsrapporten og 140-rapporten per 31.12.2016. 

Månedsrapporten viser at skolen holder seg innenfor budsjettrammen. 140-rapporten viser at 

skolen gikk 0,02 % (kr 9000) i minus for budsjettåret 2016. 

 

Driftsstyret tok rektors redegjørelse til etterretning. 

 

Sak 15/2017: Årsregnskapsrapport 

Rektor redegjorde for årsregnskapsrapporten. 

 

Driftsstyret tok rektors redegjørelse til etterretning. 

 

Sak 16/2017: Fullstendighetserklæring 

Rektor redegjorde for fullstendighetserklæringen. 

 

Driftsstyret tok rektors redegjørelse til etterretning. 

 

Sak 17/2017: Mer-/mindreforbruk 

Rektor redegjorde for merforbruket, og hvordan det skulle dekkes inn og belastes skolens 

regnskap. 

 

Vedtak: kr 9000 dekkes inn på arten "Annet inventar og utstyr". 

 

Eventuelt: 

Ingen saker til eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo 20.03.2017 

    

    

  ____________________       ____________________  

       Driftsstyrets leder        Driftsstyrets sekretær 


