Oslo kommune
Utdanningsetaten
Veitvet skole

Møtereferat

Til:
Innkalles av:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:

Medlemmer i driftsstyret ved Veitvet skole
Tore Hoem Aa
Driftsstyret ved Veitvet skole
Veitvet skole, Møterom Hubro
09.05.2017 17:00

Saksbeh:
Telefon:

Katrin Meløy
91521901

Tilstede: Steffen Andersen (vara foresatt), Tore Hoem Aa (rektor), Øyvind Lind Kvanmo
(leder/foresatt), Bjarne Kristoffersen (SV): Sander Brekke (elev), Lars Erik Fuglesang (Ap), Heidi
Udnesseter (ansatt), Karmjit Grewal (H) og Katrin Meløy (ass.rektor/referent)
Forfall; Askedet Håland (nestleder/foresatt) og Maria Halmø Jahr (elev)

27/17 – Åpen halvtime
Ingen fremmøtte

28/17 – Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste
Utsendt og fremlagt referat godkjent uten merknader
Sakliste godkjent

29/17 – Prinsipper for referat og godkjenning av møtebok i DS
Det føres møtereferat. Rettelser gjøres i påfølgende møte – endringer arbeides inn i
referatet før dette godkjennes og undertegnes

30/17 – Årshjul for Driftsstyrets møter, orienteringsposter og frister
Driftsstyret forholder seg til utsendte mal. DS lar det være et levende dokument som
kan fylles på og redigeres fortløpende.

Utdanningsetaten
Veitvet skole

Besøksadresse:
Veitvetveien 21
0596 OSLO

Telefon: 23 46 95 00

Org.nr.: 974590336

veitvet@ude.oslo.kommune.no
Hjemmeside: veitvet.osloskolen.no

2

31/17 – Tilgjengelighet i skolebygget
Dette er en sak som er tatt opp tidligere men det er fortsatt flere punkt som ikke er løst
og lukket:
 Flerbrukshallen på 17. mai – e-post fra DS-leder er sendt videre fra Skanska
til UDE. Det er svart slik at bruk av flerbrukshallen utgår 17. mai.
Driftsstyret fatter følgende vedtak: Området kunnskapstrappen kan
benyttes på 17. mai.
 Skolen oppleves generelt sett som lite tilgjengelig. Dette vil på sikt slite ut
entusiasmen for å ville forestå ulike frivillige arrangement. Viktig at skolen
bidrar til at denne opplevelsen ikke får feste seg. Skolen må håndtere de
utfordringene som skyldes at det er mange aktører knyttet til bruken og
driften av dette bygget. Skolen opplyser at sambruken med
BYM/idrettslaget rundt bruk av kantinen er utfordrende fordi den kan være
dobbeltbooket.
 To konkrete spørsmål stilles og behandles i denne saken:
o Kan kunnskapstrappen benyttes på 17. mai (se vedtak over)
o Kan UDE stå ansvarlig for et brukerforum knyttet til Veitvet skole?
Dette kan dekkes inn under samarbeidsforum.
 FAU skal kun behøve å forholde seg til rektor som
sitt kontaktpunkt – øvrige henvendelser må håndteres
av skolen
 Utdanningsetaten og Bymiljøetaten inviteres til DS-møte den 7. juni – skolen innkaller
Skolen sørger for at Driftsstyret får seg tilsendt alle avtaler som er gjort knyttet til
skolebygget.

32/17 – Økonomi
Rektor gjennomgår kvartalsrapporten pr. mars (tilsendt).
Det redegjøres for prognosen med utgangspunkt i forventede utgifter, inntekter og
(sykelønns)refusjoner. Driftsstyret understreker at posten ”forventet sykelønnsrefusjon” er
høy.
Dette styrer mot et merforbruk på 3,2 millioner.

33/17 – Nytt fra FAU





17. mai som i tidligere sak
Rekruttere frivillige til bemanning på biblioteket
Ordføreren skal gå natteravn på Veitvet 12. mai
Følger prosessen ang. overføring av det gamle AKS-bygget til idrettslaget

34/17 – Nytt fra elevrådet



Vedtatt å delta OD neste skoleår
Kantinedrift – rektor og sosiallærer har berammet et møte med bydelen
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35/17 – Eventuelt
 Skolen har inntekter for utlån/utleie i helgene


DS så på den informasjonen som ligger ang. DS på nettsiden.

Møtet hevet kl. 18.45

___________

______________

Øyvind Lind Kvanmo

Tore Hoem Aa

DS-leder

Rektor

