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Møtereferat 

 

 

Til: Driftsstyrets representanter  

Fra: Driftsstyreleder v/rektor 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vetland 

Møtested: Rom A - 215 

Møtedato: 16.01.2018 00:00 

Møtetid: 17:00– 18.15  

Telefon: 23127110 

Vår ref Toini Rysstad 

Fravær: Fredrik Gullerud og Ane D Røisland 

 

 

REFERAT FRA DRIFTSTTYREMØTE TORSDAG 16.  

 

 

Sak 1/2018: Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner innkallingen.  

 

Sak 2/2018: Godkjenning av referat fra forrige møte 12.12.2017 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner referatet 

 

Sak 3/2018: Nybygg 

Rektor informerer om byggeprosessen. Sprengning pågår fram til 3.02. Personalet og elever får 

god informasjon. Parkeringsplassen er stengt i denne perioden. Det er informasjon/SID møte ca 

hver tredje uke. Rektor og verneombud deltar.  

Byggeleder har kontor i brakkeriggen og er på området daglig. 

Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 4/2018: Strategisk plan 

Rektor legger fram strategisk plan 2018. Planen bygger på resultater fra forrige skoleår og 

tidligere plan. APS har gitt alle spesialskoler to felles fokusområder i forhold til §9A og utadrettet 

tjeneste. Tiltak og aktivitetsplan er et levende dokument og bygger på strategisk plan.                       

Begge planene er sendt som vedlegg til innkalling.  

Strategisk plan ble vedtak i MBU 16.01.2018. 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner statisk plan 2018 

 

Sak 5/2018: Budsjett 2018 

Rektor legger fram årets budsjett – for drift for bygg og for aktivitetsskolen.                                      

Rektors budsjettforslag innebærer en videreføring av aktiviteten høsten 2017 for skoleåret 2018. 

Skolen vil få et mindreforbruk for 2017. Budsjettet vil justeres når mindre forbruket overføres i 

mars. 
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Sammendrag av budsjettet ble sendt ut som vedlegg til innkallingen. Driftsstyret ønsker at 

budsjettet i sin helhet sendes ut. Budsjettforslaget ble vedtatt i MBU 6.01.2018. 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner budsjettet. 

 

Sak 6/ 2018: Elevpris 

Driftsstyreleder har kontaktet assisterende avdelingsdirektør Pia Klint Tveterås. Hun forteller at 

systemet for elevpris skal opp til behandling. Hun forsikrer at justering og tildeling av elevpris er 

en prioritert sak og at APS vil følge opp. Driftsstyreleder arbeider for en mest mulig rettferdig 

tildeling for skolens elever og holder kontakt med avdelingsdirektør. 

Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 7/ 2018 Eventuelt 

 Rektor informerer om at Ane D Røisland, representant fra elevrådet vil delta på møtene 

framover. Hun var forhindret fra å delta på dagens møte. 

 Mtp honorar for deltakelse i driftsstyret ble frammøte oversikt ble lagt fram. Flere av 

driftsstyremedlemmene var usikre på hvor mange møter de har deltatt på i 2017.   

Rektor sjekker frammøte på referatene fra 2017 og gir tilbakemelding på neste møte. 

 

 

 

 

Arild Pedersen /s/                                                                                    Toini Rysstad/s/ 

Driftsstyreleder                                                                                        Rektor 

    

    

 

 


