
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Trasop skole 
 

 

    

Trasop skole Besøksadresse: Telefon:  22 76 18 50 E-post: 

Postadresse: Hellerudveien 63, 0672 Oslo Telefaks: 22 76 18 64 trasop@ude.oslo.kommune.no 

Hellerudveien 63, 0672 Oslo    

 

         Vedlegg 1 – Sak 31/17 

 

 

Saksframlegg til Sak 31/17 – Trasop skoles driftsstyremøte 28.09.17 

 

Kartlegging av erfaringer med praktiseringen av driftsstyrereglementet 

Alle Osloskoler har driftsstyrer som er plassert i linjen mellom direktøren for 

Utdanningsetaten og rektor. 

"Reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen" er vedtatt av Oslo bystyre, og regulerer 

driftsstyrenes organisering og arbeid samt forholdet mellom driftsstyret og rektor ved den 

enkelte grunnskole, videregående skole, eller VO-senter. 

Driftsstyrets arbeidsoppgaver er definert i punkt 3-4 i reglementet: 

"Driftsstyret har overordnet ansvar for planlegging og oppfølging av de arbeidsområder som 

følger av punktene 3-1 og 3-3.  

Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren for 

Utdanningsetaten. Direktøren for Utdanningsetaten er ansvarlig for at det til enhver tid 

foreligger oppdaterte oversikter over myndighet delegert til driftsstyret. Driftsstyret er 

ansvarlig for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom driftsstyret og 

rektor 

  

Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens/voksenopplæringssenterets budsjett, samt strategisk 

plan og årsplan. Driftsstyret har ansvar for at skolen/senteret driver skolebasert vurdering.  

 

Driftsstyret skal behandle årsbudsjettet innenfor rammene, de spesifiserte kravene og den 

fristen direktøren for Utdanningsetaten har satt i henhold til instruks for økonomiforvaltning 

og budsjettforvaltning knyttet til vedtak av det enkelte års budsjett.  

 

Driftsstyret skal behandle saker om miljørettet helsevern, dersom saken bare berører egen 

skole/voksenopplæringssenter/Grønland VO.  

 

Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolenes/voksenopplæringssenterenes/ 

Grønland VOs virksomhet.  

 

Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av 

skolen/voksenopplæringssenteret/Grønland VO.  

 

Driftsstyret skal avgi uttalelser i saker som forelegges det. Dette gjelder blant annet saker som 

skolen/voksenopplæringssenteret/Grønland VO får til høring. 7  

 

Ut over uttalerett i ansettelse av rektor skal driftsstyret ikke behandle konkrete personal- og 

elevsaker.  

 

Driftsstyret skal avgi innstilling eller fremsette forslag til direktøren for Utdanningsetaten i 

saker som skal avgjøres av sentralt overordnet organ. 
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Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling, inklusive antall 

klager, klagetyper, behandlingstid for klager og resultatet av klagene." 

 

 

 

Driftsstyrereglementet inneholder videre bestemmelser om: 

• Sammensetning og oppnevning av driftsstyrene 

• Saksbehandlingsregler for møter i driftsstyrene  

• Driftsstyrenes rapporteringsansvar og godtgjøring 

 

Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har bedt Utdanningsetaten om å kartlegge 

erfaringer med praktiseringen av driftsstyrereglementet, med tanke på å vurdere behov for 

endringer i reglementet.  

 

I denne forbindelse er vedlagte kartleggingsskjema sendt ut til et utvalg skoler. Driftsstyrene 

ved disse skolene bes om å behandle dette som egen sak, og skolen sender en samlet 

tilbakemelding på spørsmålene i skjemaet. Formålet med undersøkelsen er å finne ut om 

dagens driftsstyrereglementet er hensiktsmessig med tanke på de oppgaver driftsstyret skal 

utføre. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elisabeth Fremmergård 

rektor 


