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Driftsstyret ved Lutvann skole 
REFERAT 

   
Dato 18.01.16 
Tid: Klokken 18:00. 
Møtested: Lutvann skole, møterom, 2. etasje, bygg A 
Referent: DS 
Til stede: Representant for 

foreldrene: 
 
Representant for de 
ansatte:   
 
 
Politisk oppnevnt:       
 
 
 
Sekretær:                              

 
Shiva Azari 
Hege Frøvik 
 
Astrid Valla 
Kine Dahlen Soleng 
 
Svein Harald Grande 
Børge Ingvaldsen 
John Sørå 
 
Dina Skogheim 

 
 
Sak nr. 01/16: Godkjenninger. 
Innkalling.  
Saksliste. 
Referat fra 16.11.2015 
Det ble gjort følgende vedtak: Innkalling, saksliste og referat godkjennes.  
 
Sak nr. 02/16: Konstituering. 
Det ble gjennomført valg av leder og nestleder. 
Valget ble som følger: Driftstyreleder: Hege Frøvik, Nestleder: Shiva Azari. 
 
Sak nr. 03/16: Informasjon om prosess knyttet til rektorstilling ved Lutvann skole. 
Driftstyreleder, fungerende rektor og tillitsvalgte ved Lutvann skole har utarbeidet et 
forslag til utlysningstekt. Stillingen lyses ut så raskt som mulig. 
Det ble gjort følgende vedtak: Saken tas til orientering. 
 
Sak nr. 04/16: Møteplan for 2016. 
Det ble lagt frem forslag til møteplan. 
Det ble gjort følgende vedtak: Møteplan for 2016 godkjennes. 
 
Sak nr. 05/16: Lutvann skoles strategiske plan for perioden 2016-2018 
Rektor gikk igjennom strategisk plan og skolens hovedsatsninger for perioden 2016-2018. 



Det ble gjort følgende vedtak: Strategisk plan for perioden 2016-2018 vedtas. 
 
Sak nr 06/16: Lutvann skoles budsjett for 2016: 
Rektor la frem Lutvann skoles forslag til budsjett. Skolen har hatt et merforbruk i 2015 på 
ca. 900 000,-. 500 000,- av dette er knyttet til høstjustering 2015, med bakgrunn i lavere 
elevtall. I budsjettet er det lagt opp til et lavere aktivitetsnivå fra høsten 2016.  
Det ble gjort følgende vedtak: Lutvann skoles budsjett vedtas med følgende kommentarer, 
det bør tas høyde for et personalseminar o.l. for å ivareta personalet i en vanskelig 
økonomisk situasjon. 
 
Sak nr. 07/16: Lutvann aktivitetsskoles budsjett for 2016: 
Driftsstyret hadde ingen innspill til aktivitetsskolens budsjett for 2016. 
Det ble gjort følgende vedtak: Lutvann aktivitetsskoles budsjett for 2016 vedtas. 
 
Sak nr. 08/16: Orientering om skolens resultater på nasjonale prøver 5. og 8. trinn. 
Rektor la frem en analyse av skolens resultater på 5. og 8. trinn. 
Det ble gjort følgende vedtak: Saken tas til orientering. 
 
Sak nr. 09/16: Div. orienteringssaker: 
Rektor informerte om hvordan skolen forholder seg til gjennomføringen av frivillige 
kartlegginsprøver. Skolen gjennomfører alle Osloprøver mm som tidligere var frivillige. 
Dette gir skolen en oversikt over elevenes ståsted og utgangspunkt for videre faglig arbeid. 
Det ble gjort følgende vedtak: Saken tas til orientering. 
 
Sak nr. 10/16: Eventuelt 
Shiva Azari hadde spørsmål i forhold til innhold og gjennomføring av uteskolen. Hun 
opplever at det ikke alltid er nok faglig innhold og tydelige nok mål for uteskolen. Rektor 
svarte at skolen har vedtatt at det skal være uteskole med faglige og sosiale mål hver 
eneste uteskoledag. Rektor oppfordret Shiva Azari i første omgang å ta dette med lærerne 
som er ansvarlige for innholdet i uteskolen på de aktuelle trinnene. Dersom dette ikke når 
frem må hun gjerne ta kontakt med rektor. 
 
Shiva Azari hadde spørsmål i forhold til temperaturen på vannet i gymgarderobene. Hun 
opplever at hennes barn ofte sier at vannet er kaldt. Rektor tar dette videre med 
vaktmester. 
 
 
Oslo, 20.01.16 
 
Hege Frøvik /s/      Dina Skogheim /s/ 
Leder        sekretær 


