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Referat fra driftsstyremøte onsdag 18. 01. 2017 
 

Til stede:  

Yngvar A. Husebye, leder; representant for de foresatte  

Peter Andersland, representant for de foresatte  

Johan Cappelen, 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 

Anita Hoff, vararepresentant for kommunen 

Per Gunnar Næsmoen vararepresentant for kommunen 

 

Forfall: Karsten Wakeford-Wesmann, representant for kommunen 

Kirsten Rytter, representant for kommunen 

 

GODT NYTT ÅR!  Velkommen til alle og spesielt velkommen til nye medlemmer!  

 

Dagsorden 

Sak 24 – 2016/17  Godkjenning av dagsorden: Ble godkjent  

 

Sak 25 – 2016/17  Godkjenning av referatet: Ble godkjent   

 

Sak 26 – 2016/17 Elevrådsledernes kvarter: Bandy- turnering skal avholdes 1.   

februar på Ris skole eller på Gressbanen.                      

                                                Hovseter og Midtstuen er invitert. Speil på 

                                                jentetoalettene mangler. Det er for få dusjer, elevene får ikke nok    

                                                tid til å dusje. Fristen for bestillinger av     

                                                skolegensere forfaller i dag. Assisterende rektor tar ansvar for at  

                                                dusjrutinene endres og skolen i samråd med Ris skoles venner vil 

                                                sørge for at det kommer speil på toalettene. Det ble kommentert  

                                                at det var meget spesielt med mange jenter på 10. trinnet i forhold 

                                                til gutter – medfører større " trengsel" i jentegarderoben på det  

                                                trinnet. Forhold ¾ til ¼.  

 

Sak 27 – 2016/17 Driftsrapport pr. 31.12.16:  Skolen har styrt mot 0 – siste 

rapport viser positive tall, dvs. et mindreforbruk.  

 

Sak 28 – 2016/17 Strategisk plan – viser til gjennomgang i desember møtet: 
                                               Vedtak:  Strategisk plan ble enstemmig vedtak. 

 

Sak 29 – 2016/17                   Budsjett 2017: Rektor fremla budsjettet for 2017.  Dette budsjettet gir 

rom for et høyere aktivitetsnivå.  
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                                              Vedtak: Ble enstemmig vedtatt. 
 

Sak 30 – 2016/17                  Valg av nestleder: Peder Andersland ble enstemmig valgt. 

 

Sak 31 – 2016/17  Informasjonssaker 

- Generelt om bygg: Generelt fungerer bygget svært godt 

Innetemperaturen er ikke stabilisert, NCC jobber med å finne 

løsninger 

- Språkiaden: Spanskgruppen som deltok vant språkiaden. 

Elevene +lærer får en reise til Spania som premie! 

- Kulturelle skolesekken: Smak av dans. Forgår denne uken.  

- UDV – arbeidsuke 9. trinn/skyggedag 8. trinn: 
9.klassingene er ute i arbeidslivet i uke 6. 8.klassingene er på 

sine foreldres arbeidsplass som en skyggedag 9. februar 

- Prøvemuntlig: Avholdes uke 6. 

- Klassequiz: Det kvalifiseres elever på 10. trinn i disse dager 

til innledende runder 

- Nasjonalt skriveverksted: Noen elever er plukket ut til et 

skrivekurs med kjente forfattere. 16.februar skal dette møtet 

finne sted. 

- Bandyturnering: Se elevrådsledernes kvarter. 

- Helsesøstervikar: ble langtidssykemeldt i november. Skolen 

har fått en vikar i tilsvarende stilling.  

- Annet: Islegging av banen. Ready har ansvaret.                              

 

 

   

Sak 32– 2016/17       Eventuelt – ingen saker.  

 

 

 

 

 

 

 
Yngvar Huseby                                                      Monica Dellemyr 

Leder                                                       rektor/sekretær i drifsstyret 
 

 

 

Referent. Morten Schou 

 

 

Møteplan videre:   15.02.17, 01.03.17, 26.04.17, 31.05.17  ( evt. 14.06 , men det er  

                                      kun ved behov,,,)  
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