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Godkjenning av referat.

Spørsmål fra Arild Andersson om hvorfor det ikke har vært noe
driftstyremøte siden mai måned. Leder svarer på det med rektors sykdom
bl.a.
Referatet er godkjent.
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Godkjenning av innkalling.
Sakspapirer ikke sendt til vararepresentantene. Rektor forklarer hvorfor, vært på
plass i kort tid, ikke inne i alle lokale rutiner. Dette tas til etterretning og vil bli
sendt til vararepresentantene også.
Innkallingen godkjent.
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Økonomi..
- rektor redegjorde for den økonomiske situasjonen
- månedsrapport
-1000 rapport
Skolen ligger an til å gå flere millioner i underskudd. Dette skyldes bl.a. mindre
elevtall enn forventet, flere elever har byttet skole, skolen har for stor aktivitet mht
antall miljøarbeidere og lærere.
Skolen vil imøtekomme dette med nye timeplaner som vil endre på
gruppestørrelsen, aktiviteten totalt.
Spørsmål fra Anne Gry Rønning-Aaby om dette er rett tidspunkt å gjøre dette på
mtp medieoppslag og utfordringer skolen står overfor.
Rektor redegjør for hvordan dette er tenkt gjort blant annet med bedre utnyttelse av
de ressursene vi allerede har. To lærere og en leder slutter til jul, og det vil hjelpe
litt. Rektor forklarer tanken bak ny organisering hvor det vil være 30 elever i
klassen, men tre lærere inne i to klasser som medfører at det vil være rundt 15 elever
pr. lærer.
Anne Gry Rønning-Aaby peker på at timingen nå kanskje er rett for å få ytterligere
ressurser for å opprettholde aktiviteten både med tanke på miljøarbeidere og lærere.
Rektor legger fram tanker om å opprettholde åtte miljøarbeidere, men da hvor fire
av dem jobber ettermiddag kveld og lønnes av bydelen.
Erlend Jonassen peker på at endringer i staben må legges fram for driftsstyret før
endringer skjer. Bemanningssituasjonen skulle vært drøftet i mai, men nå først er
saken framme.
Dersom skolen får ekstra midler vil rektor opprettholde aktiviteten, men ingen
signaler er kommet i så måte.
Spørsmål fra Maiken Høyert om lærerne var informert om økning i
miljøarbeiderstillinger. Gro Johre svarer at det var de ikke.
Det pekes på mye vikarbruk som også fordyrende moment. Skolen har et veldig
høyt vikarbruk og det vil det også bli satt fokus på.
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Forslag fra leder Rolf Peder Klemetsen: DS skriver en henvendelse til bydelen og
byråden om henstilling om å finansiere miljøarbeiderstillingene på bakgrunn av de
stigende resultatene skolen har hatt jfr elevundersøkelsen. Herunder også å si noe
om hvordan dette skal administreres og lokaliseres.
Støttes enstemmig. Maiken Høyert blir med Rolf Peder for å skrive henstillingen.
Det debatteres om elevgruppa, om den er utfordrende og fører til negativt miljø.
Elevrepresentant Hannah Grønfur peker på fordommer som den største
utfordringen, ikke miljøet på skolen. Det er veldig bra.
Har guttene det verre på skolen enn guttene? Elevene sier at de ikke er av den
oppfatning. Men utfordringene kan være av ulik art for kjønnene.
Rektor forklarer de grep som skolen tenker å innføre fra andre termin. Tanken er at
alle får et felles ståsted mtp systemer og rutiner. Jobbe strukturert med dette,
sammen med aktivt og strukturert miljøarbeid, vil skape gode resultater. Dette vil vi
lykkes med, men det vil ta noe tid.
Spørsmål om posten drift i budsjettet, hvorfor har den stort overforbruk?
Det betyr at skolen har brukt for mye på drift.
Anne Gry Rønning-Aaby peker på viktigheten av omdømmebygging, kanskje bruke
tidligere elever som kan vise at elever fra Lofsrud skole har gjort det bra.
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FAU, referat fra siste FAU-møte.
Referatet er ikke klart, vil ettersendes.
Noe av det som ble tatt opp er retningslinjer for klassearrangementer med flere
underpunkter, få mobbeombudet til foredrag for FAU. Helsesista er også nevnt som
en mulig foredragsholder. Organisering av FAU er også på agendaen.
Natteravnsituasjonen er glissent, FAU vil prøve å få dette opp.
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Strategisk plan.
Strategisk plan er ikke påbegynt. For å få den og prosessen rundt den på plass, vil
det ta tid. Omdømmebygging vil være veldig sentralt for skolen framover, og da en
naturlig del i strategisk plan.
Driftsstyret slutter seg til at strategisk plan utsettes slik at den også vil gjennomgå
en forsvarlig og god prosess.
Innspill fra Alexandra Bjørge, kanskje bruke elever som går her i arbeidet.
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Saker fra elevrådet.
Elevrådslederne orienterte om nye regler. Mobiltelefon kan brukes på skolen ble
enstemmig bifalt av elevrådet. Tillitselevene skal ha et ansvar når det gjelder å
oppfordre elevene til å snakke sammen, ikke kommunisere på telefon.
Miljøkampanje, fokus på miljø og resirkulering i en miljøuke. Elevrådet vil
premiere beste klasse gjennom en konkurranse.
Videre understreker elevrådslederne viktigheten av aktiviteter på kveldstid som også
holder ungdommen borte fra negative ting på fritiden.
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Evt.
Arild Andersson savner uttalelse fra Lofsrud skole ad trafikkplan og utbyggingen
som planlegges i området.
Har elevene tilgang til nettet på skolen?
De har det ikke i dag, men dette er noe skolen skal se på svarer rektor.

_____________________________

Trond Nilsen
-rektor-

__________________________________

Rolf Peder Klemetsen
-driftsstyreleder-

