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Referat fra driftsstyremøte onsdag 1. 03. 2017 
Til stede: 
Yngvar A. Husebye, leder; representant for de foresatte  

Peter Andersland, nestleder representant for de foresatte  

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 

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

Monica Dellemyr, rektor, driftsstyrets sekretær 

Morten Schou, assisterende rektor; referent 

Anita Hasselhoff, vara Oslo kommune. 

Forfall: Johan Cappelen, representant for kommunen 

             Lise A. Christensen , representant for elevene. 
 

Dagsorden 

 

Sak 42 -2016/17           Godkjenning av dagsorden: Ble godkjent  
 

Sak 43 -2016/17           Godkjenning av referatet: Ble godkjent  
 

Sak 44 -2016/17            Elevrådsledernes kvarter: Skolegenserne er levert, de er delt ut og      

                                               elevene er fornøyd med genserne. Valgfaggruppen "Innsats for                    

                                               andre" har samarbeidet med Elevrådet om Valentinsdagen som ble      

                                               feiret i kantinen med god stemning, pynt og utdeling av kaker. 
        . 

Sak45-2016/17                      Årsavslutning til avsluttende behandling i driftsstyret : Skolen                      

                                               har et mindreforbruk på kr.252.000 inkludert øremerkede                                  

                                               prosjektmidler. 

 

Sak 46 -2016/17           Føringer for disponeringen av timeressursen 2017/2018:   
Rektor gjennomgikk de enkelte postene under disponeringen av 

timeressursen. Skolen har utlyst ca, fem ledige stillinger og har 

utlyst en inspektørstilling for å styrke ledelsen med en person. 
 

Sak 47 -2016/17           Høringsuttalelse ressursfordelingsmodellen: Høringskomiteen 

på skolen er ikke helt ferdig med konklusjonen i sin 

høringsuttalelse, men det foreløbige utkastet ble gjennomgått med 

mandat til arbeidsgruppen om å fullføre uttalelsen.   

 

Sak 48 -2016/17           Eventuelt: Info om Sommerskolen som er et spennende og godt 

tilbud til alle elever. Flyers om tilbudet vil bli sendt til foresatte 

som ranselpost. 

                                               Foreldreundersøkelsen starter 15. mars. Noen utvalgte foresatte 

                                               får tilsendt spørreundersøkelsen på SMS. Det legges opp til at et  

                                               representativt utvalg skal besvare denne, slik at den under- 
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                                                  søkelsen vil bli representativ for foresatte ved Ris skole 

                                                  Klassequiz konkurransen i regi av NRK begynte i dag. Det er 10.       

                                                  trinn som stiller lag fra Ris skole. 

 

 

 

 
Yngvar Huseby                                                      Monica Dellemyr 

Leder                                                       rektor/sekretær i drifsstyret 

 

 

 

Referent: Morten Schou 

 

Møteplan videre: 26.04.17, 31.05.17  ( evt. 14.06 , men det er  kun ved behov)  

 

 
 

 

 

 
 


