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Protokoll 

 

Tilstede: Berit Jagmann (pol), Sarah Lilleberg Safavifard (pol), Hayat Xawokiin Ibrahim 

(f), Thor Berge (p), Frode Langevold (p), Pål Nesse (rektor), Gro Velle 

(ass.rektor - sekretær) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vahl skole 

Møtested: Vahl skole, møterommet i 1. etasje 

Møtetid: Torsdag  25.10.2018 kl. 17.15-19.00 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

Sak 30/18: Godkjenning av innkalling  

  Godkjent 

 

Sak 31/18: Godkjenning av protokoll fra møtet 20.09.2018 

 Godkjent  

 

Sak 32/18:  Konstituering av driftsstyret 

 Leder: Sarah Bashir 

 Nestleder: Hayat Xawokiin Ibrahim 

 Medlemmer: Berit Jagmann (pol), Mats Kvaløy- Bjørbekk (pol), Sarah Lilleberg  

Safavifard (pol), Thor Berge (p), Frode Langevold (p) 

  

Sak 33/18: Informasjon GSI 
  Elevtelling pr. 1. oktober viser en elevnedgang på 12 elever fra i fjor. Dette vil få  

økonomiske konsekvenser for skolen. 

 

GSI-rapporten kommer i desember.  

 

Sak 34/18:  Økonomi/ Budsjettoppfølging 

  Gjennomgang av utsendte økonomirapporter fra skole og AKS. 

  Prognosen for skolen viser et forventet overskudd på ca. 370 000 per nå. Skolen  

vurderer innkjøp av noe IKT-materiell for deler av disse pengene. 

 

 

Sak 35/18:  Skolemiljøutvalg (SMU) 

SMU hadde oppstart i dag. Består av to foreldrerepresentanter, 3 elevrepresentanter, 

en politisk representant, skolens hovedverneombud og rektor. 

 

På møtet i dag kom det forslag om å ha en refleksaksjon.  

 

Sak 35/17:     Eventuelt 

  Det er et ønske om en befaring på skolen for driftsstyre i tilknytning til et møte. 

 

  Rusmiljøet på Grønland: 

  Det er en økning i rusmiljøet i området med unge tenåringer. Det er mye slåssing  



og vold. Det er kommet et forslag om at Elgsletta skal bli et friområde for  

rusmisbrukere. Beboerforeningen på Grønland jobber mot dette forslaget og det er  

ønskelig at skolen også uttaler seg. Skolen tar også kontakt med Hersleb skole for å  

høre hva de kjenner til og hvordan de forholder seg til denne utfordringen.  

 

Juniorklubben/Joy: 

Det er laget en brukerundersøkelse som både elever og foresatte kan svare på. 

Skolen bidrar med å distribuere undersøkelsen til foresatte og informerer om dette. 

Det er fortsatt ulike meninger om klubben. Skolen ønsker å bidra til dialog mellom 

ulike parter. På møtet diskuterte vi også ulike måter å informere foresatte om 

tilbudet. For eksempel informasjonsmøte hvor klubben, barna, foreldre og skolen 

deltar. 


