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PROTOKOLL 

Fra Trasop skoles driftsstyremøte 

Torsdag 18.01.18 kl.18.00. 
 

 

Til stede:    Morten Hovet (F) 

    Anita Hjelmhaug (A) 

    Sverre Worum (EK) 

    Anne Hallgren 

     

 

 

Fra administrasjonen: Elisabeth Fremmergård (rektor) 

 

Forfall:  Linn Ekdal-Gomes (F) 

  Trygve Ellingsberg (EK) 

  Siri Ulleberg (EK) 

 

   

  

Sak 01/18:  Godkjenning av protokoll fra møtet 28.09.17 

  Godkjent. Enstemmig. 

 

Sak 02/18:  Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt. 

  Godkjent. Enstemmig. Ingen saker til eventuelt. 

 

Sak 03/18: Konstituering av driftsstyret 2018 

  Morten Hovet valgt til leder av driftsstyret for 2018 ved akklamasjon. 

  Linn Ekdal-Gomes valgt til nestleder av driftsstyret for 2018 ved akklamasjon. 

 

Sak 04/18: Revidering av skolens ordensregler (se vedlegg 1 sak 04/18) 

 

- Rektor foreslår at punkt 11 under "Dette skal du gjøre" endres til: 

 Hvis du har med mobiltelefon, smartklokker eller annet elektronisk utstyr, skal 

dette ligge avslått i sekken. 

 

- Rektor foreslår at punkt 8 under "Mulige sanksjoner", endres til 

 Mobiltelefoner, smartklokker og annet elektronisk utstyr skal oppbevares avslått i 

sekken i skoletiden. Som et ordensmessig tiltak, kan mobiltelefoner, smartklokker 

og annet elektronisk utstyr oppbevares av lærer på anvist plass i klasserommet 

resten av undervisningstimen. 
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 Vedtatt. Enstemmig. 

 

Sak 05/18: Elevundersøkelsen 2017 

  Rektor gikk gjennom resultatene for elevundersøkelsen 2017. 

    

 

Sak 06/18: Strategisk årsplan 2018. 

  Rektors forslag til Strategisk årsplan for 2018 ble vedtatt. 

  Enstemmig. 

  

 

Sak 07/18: Budsjett for skolen 2018 

Oslo-skolene har pr. d.d. kun fått et foreløpig budsjett. Rektors forslag til 

foreløpig budsjett ble lagt frem. 

Rektors forslag til vedtak: Rektors forslag til foreløpig budsjett 2018 tas til 

orientering. Når skolen mottar endelig budsjettildeling, vurderer rektor og 

driftsstyreleder når dette skal vedtas. Rektor gis fullmakt til å gjøre nødvendige 

endringer som følge av mer/mindreforbruk i 2017 og ev. høstjusteringer. Ev. 

ekstra midler vil i all hovedsak bli lagt inn på kostnadsart 110 – fastlønn med 

tilhørende sosiale utgifter. 

Vedtatt. Enstemmig. 

 

Rektor redegjorde også for planer om studietur for skolens til London i regi av 

områdedirektøren.  Når to eller flere fra skolen ledelse skal reise utenlands, må 

dette godkjennes av driftsstyret. 

Rektors forslag til vedtak: Driftsstyret ved Trasop skole godkjenner at skolens 

ledelse reiser på studietur til London i tidsrommet 11. – 13. mars 2018. 

Vedtatt. Enstemmig.  

 

 

Sak 08/18:  Budsjett for AKS 2018 

Rektors forslag til vedtak: AKS-leders/rektors forslag til budsjett 2018 vedtas. 

Rektor gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer som følge av 

mer/mindreforbruk 2017. 

Vedtatt. Enstemmig. 

 

  

Sak 09/18:  Innskriving av skolestartere til høsten 2018 

Rektor orienterte om at skolen har skrevet inn 80 skolestartere 2018 som tilhører 

skolens inntaksområde og har pr. d.d. mottatt 18 søknader om skoleplass ved 

Trasop fra skolestartere som tilhører andre skolers inntaksområder. 

Endelig vedtak om skoleplass fattes ved alle Oslo-skoler i april/mai 2018. 

 

Sak 10/18: Rektor orienterer 

- God stemning ute i skolegården med all den herlige snøen. 
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- Inneaktivitetsdager i februar. 

- Engelskdag i mars. 

- Trafikkopplæring på 6. trinn med tanke på neste års skolepatrulje. 

 

 

   

 

Sak 11/18:  Evnt.  

  Ingen saker. 

 

 

 

 

19.01.18. 

Elisabeth Fremmergård 

sekretær 


