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Sak nr. 7/17: Godkjenninger. 
Innkalling.  
Saksliste. 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
Sak nr. 8/17: Referatsaker – orienteringssaker 
 
Foreldreundersøkelsen 2017 
Skolen oppfordrer alle foresatte til å besvare undersøkelsen. 
Undersøkelsen omhandler elevenes faglige og sosiale forhold ved Lutvann skole 
Undersøkelsen skjer i regi av Utdanningsetatens.  
 
Endring i DS-opplæringen: 
Den nye rutinen sier at opplæring av DS-medlemmer skal skje på det 2. møtet i 
kalenderåret. 
 
Rektor gjennomgår PP-presentasjonen  og viser fullmaktsmatrisen (se vedlegg) 
 
 
 



Mer Læring 1. – 4. trinn 
Lutvann skole fått 3 stillinger i denne tildelingen. Disse ble utlyst fredag 3. mars. Stillingene 
skal brukes til tilpasset opplæring innenfor områdene lesing og regning.  
 
Læringsmiljø: 
Alle skoler er nå bedt om å revidere sine planen som omhandler arbeidet for å sikre 
elevene et godt psykososialt miljø. Rektor fremviser skriv fra Utdanningsetaten som 
omhandler hvordan dette er tenkt (se vedlegg).  
Rektor viser Handlingsplan psykososiale forhold for Lutvann skole. Skolen vil i tiden 
fremover jobbe for å utvikle en elevundersøkelse som er tilpasset trinnene 1-4. 5.-7. trinn 
skal gjennomføre en ny undersøkelse i løpet av få uker.  
 
 
Vedtak: Driftsstyret tar orienteringene til etterretning.  
 
Sak nr. 9/17: Høring ressursfordelingsmodell (se vedlegg) 
Rektor forteller om hvilke konsekvenser for økonomien denne modellen ville hatt for 
Lutvann skole hvis tallene fra 2015 ble lagt til grunn. Lutvann skole ville da fått 486 000 
kroner reduksjon i budsjett. Driftsstyret drøftet ulike sider ved modellen og ønsker å uttale 
følgende: 

• Driftsstyret ønsker en utvidelse av PPTs ambulante team, det vil si flere plasser og 
raskere tilgang. 

• Driftsstyret mener at elever med atferdsproblematikk bør komme innunder 
tildelingsmodellen til dagens 3-diagnosetildelinger. 

Kommentar om dette med elevsatsen må økes – med tanke på dette med at noen skoler 
ikke har ressurser til å drive - skoler uten utfordringer 
 
Sak nr. 10/17: Økonomi skole og AKS (budsjettoppfølging og årsregnskap) 
Status økonomi på AKS:   

• Mindreforbruket på 405 000 kr brukes til å sikre for et godt tilbud når gratis 
kjernetid for 2. trinn starter til høsten. I all hovedsak vil midlene brukes på lønn, 
men også på utstyr og andre løpende kostnader. 

Skole: 

• Ved forrige gjennomgang av budsjett lå skolen an til et merforbruk på 400 000 kr. 
Målet for skolen var å raskest mulig komme i balanse. Det ser det ut til at vi oppnår 
raskere enn antatt. 

  
Vedtak: Driftsstyret tar budsjettoppfølgingen til etterretning og godkjenner 
årsregnskapene.  
 
Sak nr. 11/17: Fullstendighetserklæring for skole og AKS 
To punkter er endret: 

• Skolens ansatte må oppdatere pårørendeinformasjon i HR. 

• Kunst som Kunst skal kvitteres ut 
 
 



Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning og godkjenner 
fullstendighetserklæringen.  
 
 
Sak nr. 12/17: Eventuelt.  
FAU uttalelse om fotballbanen og planering av denne  
Man fikk inntrykk av at Undervisningsbygg lovet å planere ut asfalten helt bakerst på 
uteområdet der vi legger is. FAU ønsker at Driftsstyret ber Undervisningsbygg stå ved 
dette. 
 
Vedtak: Rektor lager et utkast som leder signerer og sender til Undervisningsbygg i tråd 
med FAUs ønske. 
 
Miljøterapeut eller tilsvarende 
Rektor ønsket tilslutning fra DS om at skolen, om økonomien tilsier det, prioriterer en 
stilling som miljøterapeut eller tilsvarende jvf. sak nr. 8. 
 
Vedtak: DS ser verdien i en slik prioritering. 
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