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Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 12 71 10 Org.nr.: 973626361 
Vetland skole og ressurssenter 

for hørselshemmede 

Vetlandsveien 79 Telefaks: 23 12 71 11  

 0685 OSLO   
 Postadresse: vetland@ude.oslo.kommune.no  

 Pb 53 Oppsal, 0619 OSLO vetland.osloskolen.no  
 

Møtereferat 

 

 

Til: Driftsstyrets representanter  

Fra: Driftsstyreleder v/rektor 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vetland 

Møtested: Rom A - 215 

Møtedato: 12.12.2017 00:00 

Møtetid: 16:45 – 18.30 

Telefon: 23127110 

Vår ref Toini Rysstad 

Arkiv Arkivkoder 

 

 

REFERAT FRA DRIFTSTTYREMØTE TORSDAG 12. DESEMBER 2017  

 

 

Sak 29/2017: Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner innkallingen.  

Merknad oppstart for møtene flyttes fram til kl 17.00 

 

Sak 30/2017: Godkjenning av referat fra forrige møte 21.09.2017 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner referatet 

 

Sak 31/2017: Møteplan for driftsstyret skoleåret vår 2018. 

Forslag til møtedatoer16.01, 6.03 og eventuelt 29.5.2018.  

Årshjulet vil definere innholdet i møtene. 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner møteplanen  

 

Sak 32/2017: Informasjonsaker: 

 Aktivitet for driftsstyrets medlemmer høst 2017: driftsstyreopplæring og 

deltakelse i HLF sitt jubileum. 

 Endring i bemanning:  

o Ann- Cathrin Liljebakk er tilsatt i 100% fast audiopedagogstilling fra 

01.01.2018.  

o Interne endringer grunnet langtidsfravær ved skolen. 

 Sentrale føringer for satsningsområder for Strategisk plan i APS:  

§9A og Utadrettet tjeneste 

 Framdrift nytt bygg: arbeid med skolens nybygg går som planlagt. Skolen 

og Undervisningsbygg har et godt samarbeid.  

Driftsstyret tar sakene til orientering. 
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Sak 33/2017: Endringer i Osloskolens utadrettede tjenester: 

                      Det er varselet endringer i organisering, oppgaver og administrering.  

                      Arbeidsgruppe er nedsatt. Forslag vil komme ut på høring i løpet av våren. Vetland  

vil bli en høringsinstans. 

Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

 

Sak 34/2017: Skolens økonomi 

Skolens foreløpige regnskap 12.12.2017 basert på tallene fra Driftsrapport UDE 100 

November 2017. 

 

Kostnadssted  

52624 

Totalt budsjett Totalt budsjett 

hittil i år  

 

Regnskap  

hittil i år 

Avvik hittil 

 i år i kroner 

Vetland skole 40 406 000 38 076 592 35 899 118 2 177 474  

 

Beløpet vil enders da Vetland har: Mange utestående fakturaer, utestående midler til Oppsal skole 

og aktivitetsskolen, avsatt beløp til hørselsteknisk utstyr 

Skolen har også sykepengerefusjoner til gode. 

 

Sak 35/ 2017: Eventuelt 

 Driftsstyret etterlyser elevrepresentant på driftsstyremøtene og påpeker at i henhold til 

forskriftene skal det delta en elevrepresentant på møtene. Rektor tar dette opp med 

elevrådet. 

 Foresatte for neste års skolestartere har tatt kontakt med driftsstyreleder da de ønsker at sitt 

barn skal skrives inn på Vetland skole og ikke på bostedsskolen. Rektor orienterer at 

praksis i Oslo kommune er at elevenes skrives inn på bostedsskolen. Vetland får beskjed 

samtidig med foresatte ca april hvem som har fått skoleplass på Vetland. Rektor informerer 

om at det har vært informasjonsdag for kommende skolestartere og at elevene som får 

plass inviteres til førskoledag i mai 2018. 

 Driftsstyreleder syntes det er viktig at skolen beholder tradisjonen med julenissen og 

ønsker å vite hvorfor dette innslaget var tatt bort på skoleavslutningen 29.11.17. Rektor tar 

dette opp med FAU. Det ble også påpekt at en av sangene hadde et kristent innhold (En 

stjerne skinner i natt) og stilt spørsmål om dette var gjennomtenkt.  

 Driftsstyreleder følger opp saken om elevpris og kommer tilbake med mer informasjon. 

Dette settes opp som en sak på neste møte.  

 Rektor informerte om at Statped har invitert til et etablering av nettverk for grunnskoler- 

hørsel. Første møte finner sted i januar. Formål: Nettverket skal være en arena for 

erfaringsutveksling, kompetansebygging og relasjonsutvikling for og mellom kommunale 

og private grunnskoler som har et særskilt ansvar for opplæring av elever med hørestap og 

Statped.  

 

 

 

 

Arild Pedersen /s/                                                                                    Toini Rysstad/s/ 

Driftsstyreleder                                                                                        Rektor 

 


