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Protokoll Driftsstyret 14.01.20  

  
Godkjenning av innkalling  OK 

Godkjenning av saksliste OK 

Godkjenning av protokoll OK 

 

Saker til behandling:  

01/20  Driftsstyret 2020 

  Alle medlemmer av Driftsstyret ble presentert. Rektor hadde en  

gjennomgang/opplæring av Driftsstyrets oppgaver og ansvar. Nytt Driftsstyre ble konstituert. 

Patrick Shaw Iversen ble valgt til ny driftsstyreleder ved akklamasjon. Line Helen Ekerstuen ble 

valgt til nestleder ved akklamasjon.  

 

02/20  Vedtakssak: Budsjett 2020 

  Se saksfremstilling i eget vedlegg.  

  Vedtak:  

- Budsjett for kostnadssted 12122 Jeriko skole, funksjon 202 vedtas. 

- Budsjett for kostnadssted 12122 Jeriko skole, funksjon 222 vedtas. 

 

Møtereferat 
 

 
 

 

Til: Alev Boyar, Anne Britt Ljøner Waller, Evy Bjørnsen, Grete Haraldseid, Heidi Bjørnsdotter 
Thorvik, Ivar Støren Castberg, Line Helen Ekerstuen, Patrick Shaw Iversen, Sebastian Maira 
Johansen, Tone Charlotte Brekke, Tony John Baybutt, Unni Thorkildsen 

Fra: Jeriko skole 
Møtegruppe: Driftsstyret 
Møtested: Personalrommet, Jeriko skole 
Til stede: Ansattrepresentant – Alev Boyar,  

Ansattrepresentant – Anne Britt Ljøner Waller 
Foreldrerepresentant – Patrick Shaw Iversen 
Foreldrerepresentant – Line Helen Ekerstuen 
Politisk representant – Grete Haraldseid (SV) 
Politisk representant – Ivar Stølen Castberg (MDG) 
Politisk representant – Unni Thorkildsen (AP) 

Forfall/ikke møtt: Ingen forfall 
Referent: Naima Antonsen-Snåre 
Møtetid: 14.01.20, kl. 18:00 
Saksbehandler: Naima Antonsen-Snåre 
Telefon:  
Vår ref.: 19/74923 – 8 



 

 

- Budsjett for kostnadssted 52390 Jeriko AKS, funksjon 215 vedtas. 

 

03/20  Vedtakssak: Strategisk plan 2020-2023 

  Rektor og AKS-leder la frem forslag til strategisk plan for 2020-2023.  

  Vedtak:  

- Rektors forslag til Strategisk plan for 2020-2023 vedtas.  

 

04/20  Orienteringssak: Sykefravær Jeriko skole og AKS 2019 

Rektor orienterte om sykefravære for 2019. Det er gledelig å se at fraværet totalt sett er lavere 

enn måltallet som er satt. Skolen peker på godt arbeidsmiljø som en av grunnene til at 

sykefraværet har gått ned fra 2018.  

 

05/20  Samarbeid skole-hjem 

FAU har ikke hatt første møte i år enda, men kunne fortelle at hovedfokus denne våren vil være 

et felles arrangement med skolen hvor målet er å vise frem og fokusere på det positive ved at 

mange ulike kulturer, religioner og andre bakgrunner er samlet på en og samme skole. FAU 

samarbeider med en arbeidsgruppe blant lærerne om å utarbeide et opplegg. Arrangementet er 

tenkt avholdt på forsommeren, noe som gir et fint spillerom til å kunne bruke både arealet inne 

og ute. Ettersom skolen har relativt god økonomi, vil FAU muligens søke om økonomiske midler 

til dette arrangementet.  

 

06/20  Eventuelt 

Rektor ønsker å sende en blomst til forrige leder av Driftsstyret som takk for innsatsen gjennom 

flere år. Dette støttes av Driftsstyret.  

 

Rektor har også beklaget at innkallingen til dette driftsstyre-møtet ikke var helt korrekt, da det 

manglet punkter for godkjenning av innkalling, sakslikste og protokoll, samt signatur. Dette vil 

korrigeres til neste innkalling.  

 

 

 

Vennligst merk at innkalling, sakspapirer og protokoll sendes til alle medlemmer av Driftsstyret. 

Dersom det er behov for at varamedlemmer stiller på møte, vil de kontaktes særskilt om dette.  

 

Jeriko skole er en miljøfyrtårnbedrift og oppfordrer derfor alle til å lese dokumentene på skjerm 

fremfor å skrive dem ut. På Driftsstyrets møter vil alle dokumenter presenteres digitalt på 

skjerm.  

 

 

Neste møte: tirsdag 10.03.20, kl. 18:00. 

 

 

Patrick Shaw Iversen /s/     Naima Antonsen-Snåre /s/ 

leder        sekretær 

 

 


