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Referat fra driftsstyremøte 

Tid: Onsdag 11.desember 2019 kl.1730-1900 

Sted: Granstangen skole 

1. Faste medlemmer     

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Petter Kjendlie DS-medlem Politiker, Frp Ja 

Anne Karima Nordengen DS-medlem Politiker, Ap  

Per Opsahl DS-medlem Politiker, H  

Ashley Omeghalu DS-medlem Elevrådsleder Ja 

Mohamed Benali DS-medlem og leder Foresatt Ja 

Kubra Ifzal DS-medlem Foresatt  

Halit Karaboga DS-medlem Foresatt  

Anita Patel DS-medlem Ansatt skole  

Craig Deacon DS-medlem Ansatt skole Ja 

Mats Thyli Sekretær Skolens ledelse Ja 

 

2. Varamedlemmer  

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Arne Håskjold Krumsvik DS-vara Politiker, H Ja 

 DS-vara 
 

 

Karl Per Olsen DS-vara Politiker, Ap Ja 

Serwer Sado DS-vara Nestleder elevrådet  

Saiqa Tabassum DS-vara Foresatt Ja 

Christine Eilen Jensen DS-vara Ansatt skole Ja 

Merethe Mørkeberg Nielsen DS-vara Ansatt skole  
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Referat fra saksliste 
 

Sak nr. 33/19 Godkjenning av referat 09.10.19 
 

Referat fra driftsstyremøte 09.10.2019 er enstemmig godjent 

 

Sak nr.34/19 Godkjenning av innkalling 11.12.19 

 
Innkalling til driftsstyremøte 11.12.19 er enstemmig godkjent 

 

Sak nr.35/19 Status økonomi 
 

Rektor informerer om skolens økonomiske status. Skolen styrer mot et mindreforbruk for driftsåret 2018-2019, 

tross flere store økonmiske, satsinger er i mål før normert tid, bl.a. innkjøp av iPad til alle trinn og medfølgende 

utstyr. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til størrelsen på det endelige resultatet, i og med at desember er en 

måned der store utgifter på bygg, drift og IKT ligger. Resultatet ser ut til å komme et sted mellom 1 500 000 – 2 

000 000 kr i mindreforbuk per 1. desember 2019.  Driftsstyret oppfordres til å komme med forslag på 

mindreforbruk til budsjettet 2019-2020. Krumsvik vektlegger at mindreforbruket må knyttes opp mot strategisk 

plan og strategiske tiltak. Kjendlie påpeker at det vil være viktig å rette økonomiske midler i retning pedagogiske 

tiltak og læringsrettede formål.  

 

Sak nr.36/19 Strategisk plan – måloppnåelse skoleåret 2018-2019 
 

Rektor legger frem måloppnåelse fra driftsåret 2018-2019 i form av eksamensresultater for 10.trinn, nasjonale 

prøver, elevundersøkelsen og elevfravær. Alt tilgjengelig på nettsiden skoleporten.no. Målene lagt i strategisk plan 

for året ble ikke nådd i forbindelse med eksamensresultatene, men for nasjonale prøver, elevundersøkelsen og 

elevfravær ble de oppfylt. Olsen stiller spørsmål om innspill på tiltak for tidlig innsats for å utvikle bedre lese-, 

skrive- og regneferdigheter. Deacon har innspill på tidlig språkopplæring og målrettede innsatser fra barnehagen 

av. Rektor påpeker at godt kvalifiserte lærere med erfaring og bred kompetanse er viktig på skoler med store 

faglige variasjoner i elevmassen. Jensen samstemmer. Benali er opptatt av god veiledning til foresatte tidlig, slik at 

skolen og hjemmet samarbeider om målsettingene.  

 

 

Rektor informerer om skolemiljø og faglig utvikling ut fra dagens bilde. Positiv utvikling sett over de siste 5 årene. 

Med unntak av enkeltsaker er det få store uroligheter og et godt faglig fokus. Lærerkollegiet er stabilt og oppleves 

som meget kompetent til å håndtere de utfordringene vi opplever. Deacon formidler fra et miljøperspektiv at de 

har et godt team som arbeider med elevsaker kontiuerlig, og stadig utvikler seg. Jensen opplever et fokusert trinn 

på 10. som har blikkene rettet på læring. Hun påpeker samtidig at det er utfordrende enkeltsituasjoner i 

undervisningen som naturligvis er krevende, men at rutinene på skolen fungerer.  

 

Sak nr. 38/19 Saker fra elevråd 

 
Elevrådet har innspill på lekser. De har ytret ønske om mindre lekser i elevrådsmøter gjennom høsten. Innspillet er 

drøftet i personalet, og driftsstyret gjennomgår leksevirksomheten. Det er ikke ønskelig å avvikle lekser, men å 

tilpasse de bedre til perioder der elevene opplever høyt trykk bedre. Krumsvik påpeker at elevene har mye 

forskning med seg i sitt ønske. Skolen vil forsøke å tilpasse bedre i denne sammenhengen.  

 

 

Neste møte er satt til onsdag 15. januar kl. 17.30-19.00 på Granstangen skole. 

 

 

Sak nr. 37/19 Status Granstangen skoleåret 2019-2020 

Sak nr. 39/19 Eventuelt 

Sak nr. 40/19 Neste møte 
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Mats Thyli         Mohamed Benali 

Sekretær     Driftstyreleder 
 

 

 
 


