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Referat DS 

 
Tilstede: Anne Marie Lie (foreldrerepresentant), Jon Stenrud (politisk representant), 

Thomas Tvedt (politisk representant), Susanne Guldborg Klafstad ,Joakim A. 
Ulltveit-Moe (foreldrerepresentant) Göran Alfred Kristoffersson 
(lærerrepresentant), Tina Bay Adamsen (lærerrepresentant), Vigdis Lad 
(rektor), Aina Govil Lie (elevrepresentant, 10A), Ulrik Fotland 
(elevrepresentant, 9A), Trude Friedrich (assisterende rektor)  
 

Ikke tilstede:  
Møtegruppe: Driftsstyre 
Møtested: Personalrommet Øraker skole 
Møtetid: Onsdag 18.10.17 kl. 17.00 – 18.40 
Referent: Trude Friedrich 
Telefon: 
 
Neste møte:    

22 51 02 60 
 

06.12.17 
 
 
Driftsstyrets leder Anne Marie Lie åpnet møtet. Presentasjon av alle de tilstedeværende. 
 
Sakliste 
 
24/17 Godkjenning av innkalling og referat. Godkjent. 
 
25/17 Forslag til møteplan 2017/18: 
 
18.10.17, 06.12.17, 10.01.18, 07.03.18, 09.05.18 med forbehold om frister som Utdanningsetaten 
setter. Forslaget ble godkjent. Tidspunkt 17.30 den 06.12., ellers kl. 17.00. 

 
26/17 Nytt fra skolen.  
 
Elevene orienterte om Sjoa-tur (10. trinn), hospitering på VGS (10. trinn), forsert løp i engelsk og 
matematikk VG1 på Ullern VGS. 9. trinn har hatt besøk av NRK i forbindelse med "Sex og 
samfunn", et obligatorisk opplegg for skolen. Lærerne orienterte om omorganisering og utvidet 
fagsamarbeid. Rektor orienterte om fag – og timefordeling, og digitalisering av lekseplaner. Det 
ble etterlyst fra foreldrerepresentant at lærerne må legge ut presentasjoner og annet materiale fra 
timene, og også lenke dette til leksene. Rektor orienterte videre om at skolen har fått tildelt to 
lærerspesialister, en i norsk og en i matematikk. Det vil også i år bli arrangert juleball for 10. trinn, 
og det vil bli satt opp eksamenskurs i matematikk slik som våren 2017. Spørsmål om 
mottaksgruppene ble besvart. 
 
 
27/17 Budsjett 
 



2 

Rektor og assisterende rektor orienterte om budsjettet. Den økonomiske situasjonen er under 
kontroll. Fremlagt månedsrapport for september 2017 ble tatt til orientering. 
 
 
28/17 Foreldreundersøkelsen 2017.  
 
Denne ble det redegjort for av rektor. Resultatene ble tatt til orientering.  Undersøkelsen 
gjennomføres av Utdanningsetaten, og skolen kan ikke påvirke gjennomføringsplan.  
 
29/17 Eventuelt 
 
Skolen får kompensasjon for trefelling av utbygger på nabotomten.  
   
   
   
   
   
   

 
 
  
 


