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PROTOKOLL 

Fra Trasop skoles driftsstyremøte 

Torsdag 27.09.18 kl.18.00. 
 

 

Til stede:    Morten Hovet (F) 

    Anita Hjelmhaug (A) 

    Ingvild Andraa (A) 

    Sverre Worum (EK) 

    Siri Ulleberg (EK) 

Trygve Ellingsberg (EK) 

    

 

Fra administrasjonen: Elisabeth Fremmergård (rektor) 

 

 

 

Sak 19/18:  Godkjenning av protokoll fra møtet 01.03.18. 

  Godkjent. Enstemmig 

 

Sak 20/18:  Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt. 

  Godkjent. Enstemmig. 

 

Sak 21/18: Tertialrapport pr. august 2018 

  Driftsstyret tok tertialrapport for skole og AKS til etterretning. 

 

Sak 22/18: Nytt kjøkken pers.rom. 

Kjøkkenet på personalrommet er i svært dårlig stand, og det trengs å skiftes ut 

etter mer enn 20 års bruk. Skolen har gjennomført en minikonkurranse og rektor 

anslår at utgiftene vil beløpe seg til 230.000 – 250.000 kr. Dette med forbehold 

om eventuelle kostnader som kommer i tillegg til selve kjøkkenet. 

Undervisningsbygg har sagt ja til å skifte gulvbelegget på kjøkkenet på pers.rom 

når et nytt kjøkken installeres. Kostnader i forbindelse med utskifting av 

personalkjøkken på skoler må dekkes av skolenes budsjett. Ut fra regnskapet pr. 

august, har skolen rom for å anskaffe kjøkken i dette budsjettet. 

  

Vedtak: Driftsstyret ved Trasop skole vedtok at det avsettes midler i budsjettet for 

2018 til å anskaffe nytt personalkjøkken. 

Enstemmig. 
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Sak 23/218:  Nytt skoleår 

Rektor orienterte om: 

- Oppstarten av et nytt skoleår 

- Den nye lærernormen er innfridd ved Trasop skole 

- Isolasjon av L-bygget og nytt gulv med varmekabler i rom 1- 4 

- Luftmåling utført av bymiljøetaten våren 2018 – tilbakemelding til skolen:  

o Det ble registrert generelt lave nivåer av luftforurensning ved Trasop 

skole. Målingene indikerer at forurensningsnivået i området generelt 

vil være på et nivå der utendørs aktivitet kan anbefales for de aller 

fleste. I korte perioder med kø, spesielt vinterstid, kan det muligens  

forekomme høyere nivåer av N02 enn det som gjenspeiles i målingene, 

særlig nær veien.  

- Trafikksituasjonen i Hellerudveien 

- Nasjonale prøver, Medarbeiderundersøkelsen og Elevundersøkelsen 

- Skolen er også i år øvingsskole for høgskolen. 

- Skolens pedagogiske personalet har dette året PALS og Lesson Study som 

hovedfokusområder i sitt pedagogiske utviklingsarbeid. 

-  

Sak 24/18:  Nytt fra jan. 2019. 

Rektor orientert om at rektorstillingen ved Trasop skole vil lyses ut, høyst 

sannsynlig i løpet av oktober ut da hun skal gå av med AFP fra 01.01.19. 

Driftsstyreleder har vært i møte med områdedirektør Bente Borrebæk hvor 

prosessen med å tilsette en ny rektor har vært tema. Driftsstyreleder orienterte om 

denne prosessen. Det er UDE v/områdedirektør som vil lede hele prosessen med å 

tilsette ny rektor, det er også UDE som fatter beslutningen om hvem som tilsettes.  

 

 

 

Sak 25/18:  Evnt.  

  Ingen saker. 

 

 

28.09.18 

Elisabeth Fremmergård 

sekretær 


