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Protokoll 

 

Tilstede: Berit Jagmann (pol), Sarah Bashir (f), Mette Brodal (ped), Sarah Lilleberg 

Safavifard (pol),  Pål Nesse, Gro Velle (sekretær) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vahl skole 

Møtested: Vahl skole, møterommet i 1. etasje 

Møtetid: Torsdag  20.09.2018 kl. 17.15-19.00 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

Sak 22/18: Godkjenning av innkalling  

  Godkjent 

 

Sak 23/18: Godkjenning av protokoll fra møtet 24.05.2018 

 Godkjent 

 

Sak 24/18:  Konstituering av driftsstyret 

Utsatt til neste møte 

 

Sak 25/18: Økonomi/ Budsjettoppfølging 

  Gjennomgang av budsjettet for skole og AKS. 

  Skole: 

- Vi har fått inn budsjettjustering for økt innsats 1-4 

- Kommentar til prognose: Vi mangler per dags dato 2 MerLæring-lærere og 

inspektør. Inspektør er ansatt og begynner 1. desember.  

- Skolen ligger an til et overskudd på rundt 700 000 

AKS: 

- Vi har redusert antall ansatte på AKS ved å ikke forlenge vikariater 

- Baseleder er ansatt midlertidig som AKS-leder 

- Prognosen er at vi kommer til å gå litt i minus 

 

Sak 26/18:  Tilsettinger skoleåret 2018/2019 

Vi har lyst ut to MerLæringsstillinger. Disse har vært utlyst tidligere, men vi har 

ikke fått kvalifiserte søkere.  

 

Ny inspektør er ansatt og starter opp 1. desember. 

 

Sak 27/18 Oppstart nytt skoleår 

Vi har hatt en fin oppstart av skoleåret. Noe mobilitet også dette skoleåret. Vi 

mangler fortsatt en håndfull elever. Positive tilbakemeldinger fra foresatte. 

 

7. trinn har vært på leirskole. Leirskolen var lærerik og en verdifull erfaring for 

elevene. Både det å oppleve å reise med tog, undervisningen og opplevelsen av 

naturen. Flotte og morsomme aktiviteter. Litt utfordringer med hvordan utfordrende 

atferd fra enkelte elever ble håndtert, men dette gikk seg til.  



6. trinn har vært på seiltur med Frigo og seilskipet Svanen. Turene var svært 

vellykket.  

 

Sak 28/18:  Oppstart Junior G 

  Informasjon v. Marit Bredesen – prosjektleder 

- 3 kvelder i uken kan barna komme til klubben som har lokale på Vahl skole i år 

- Startet opp i fjor i lokaler ved Familiehuset 

- Mellom 50 og 85 barn 

- Målgruppe 9-13 år, men noen få eldre/yngre barn 

De øvrige to hverdagene driver Marit Bredesen klubb gjennom organisasjonen Joy. 

Det betyr at vi har tilbud til elevene etter skoletid 5 dager i uka. 

 

Sak 29/18:       Eventuelt 

 


