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Referat fra driftsstyremøte onsdag 26. 04. 2017 

 
Til stede: 

Peter Andersland, nestleder representant for de foresatte  

Siv Blanca Børge-Ask, vararepresentant for de foresatte. 

Johan Cappelen, representant for kommunen 

Karsten Wakeford-Wesmann, representant for kommunen 

Kirsten Rytter, representant for kommunen 

Anniken Selvig Larsen, representant for de ansatte  

Renate Jahr Nestegard, representant for de ansatte 

Lise Amalie Christensen 10A, representant for elevene, elevrådsleder 

Pauline H. Jenssen 10A, representant for elevene, nestleder elevråd  

Monica Dellemyr, rektor, driftsstyrets sekretær 

Morten Schou, assisterende rektor; referent 

 

Forfall: Yngvar A. Husebye, leder; representant for de foresatte  

 
 

Dagsorden 
 

Sak 49 -2016/17           Godkjenning av dagsorden: Ble godkjent  
 

Sak 50 -2016/17           Godkjenning av referatet (vedlegg): Ble godkjent  
 

     

Sak 51 -2016/17           Driftsrapport per. 31.03.17 (vedlegg kommer før møtet, klar i 
påskeuken): Rektor redegjorde for justeringer i driftsbudsjettet. 

Skolen har bl.a. fått ekstratildeling på kr. 248.000 

Månedsrapporten viser at skolen har et positivt avvik. 
 

Sak 52 -2016/17           Opplæring driftsstyrer – gjennomføres lokalt i mars/april 

møtet og områdevis E/F i oktober.  Opplæring og 

orienteringssak: Rektor redegjorde for retningslinjer, lover og 

regler for arbeidet til driftsstyret 
 

Sak 53 -2016/17           Høring – skolebehovsplan – se vedlegg.  Orienteringssak. 
Skolebehovsplanen ble tatt til orientering. Ris skoles driftsstyre 

uttaler seg ikke.  

 

Sak 54 -2016/17           Høring – grunnskoler – generell del av læreplanen, se vedlegg 
Orienteringssak.  Ny læreplan skal utarbeides. Det vil først bli 

høring på generell del denne våren, til høsten skal innholdet i de 

enkelte fag utarbeides og sendes til høring. Rektor gikk igjennom 

utkast til generell del. 

   

Sak 55 -2016/17            Elevrådsledernes kvarter: Valg: Ny elevrådsleder må velges     

                                                for neste år.  
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                                                To elever har foreløpig meldt sin interesse. Valgkomite skal  

                                                nedsettes.       

                                                Noen elever har vært på elevtinget. Det var lærerikt.  

                                                Representanter som var med på dette tinget har søkt om å bli  

                                                elevrådsleder. 

                                                OD- neste år: har som prosjekt problematikken rundt det som    

skjer med oljebrønner i Nigeria og ungdommers situasjon i den 

forbindelse.          

                                                Påskearrangement har vært gjennomført: Godteri ble delt ut til                

                                                alle på skolen og det ble arrangert påskequiz. 

                                                 

Sak 56-2016/17                     Informasjonssaker 

- Møte Oslo KFU – stormøte 22.03.17: Fokus på psykisk helse. 

- Pen skole konkurransen- renhold: Skolen kårer den klassen 

som har holdt klasserommet sitt penest i perioden  fra vinterferien 

frem til Ris skoles dag. 

- 17. mai: Dårlig oppslutning om 17. mai, skolen vil informere   

foresatte for å få deres støtte. 

- Ris skoles dag 8. juni: Skolen skal bruke scenen ute i 

skolegården. Telt over scenen skal bestilles.  

                                               - Idrettsbanen: Det er lagt ut nytt granulat i kunstgresset, så 

banen er klar for sesongen. 

- Annet: Rektor refererte til valgfaget «Innsats for andre» som 

gjør en fantastisk jobb som kommer mange grupper til gode både, 

både lokalt og internasjonalt. 

 

Sak 57 -2016/17                      Eventuelt: Ingen saker til eventuelt. 

 

Referent: Morten Schou 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 
 


