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Tilstede: Foreldrerepresentanter: Kristin Kjæret og Torgeir Kristiansen 

Lærerrepresentanter: Caroline Sibel Sert, Hege Marte Aasen Schøyen 
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Sak 24/18 Innkalling og sakliste. Saker til eventuelt. 

  Innkalling og sakliste godkjent 

 

Sak 25/18 Referat og møtebok fra møte 26.04.18. 

  Referat godkjent og signert på møte 

 

Sak 26/18 Økonomi Bryn skole.  

Skolens totale forventede budsjettjusteringer har vært tilnærmet lik slik de ble lagt i 

prognosene i kvartalsrapporteringen. Den statlige tildelingen var noe lavere, skolen 

har fått en ekstratildeling, og tildeling for elever med tre diagnoser er justert opp. 

Det er varslet om to nye elever til høsten som trenger assistentstøtte, slik at skolen 

nå legger i prognosene et svakt merforbruk pga ekstra ansettelser.  

 

Sak 27/18 Økonomi Bryn Aktivitetsskole. 

Aktivitetsskolens økonomi ligger i henhold til opprinnelig budsjett. For å sikre god 

nok bemanning ved en antatt økning av barn, styrer også prognosene mot et svakt 

merforbruk. 

 

Sak 28/18 Klagesaker skoleåret 2017/2018 

Skolen har hatt tre klager til Fylkesmannen knyttet til §9-A og elevers psykososialt 

miljø. I to av sakene er det fattet vedtak der foresatte har fått medhold. Opprettende 

tiltak er iverksatt. En sak er fortsatt under behandling. 
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Sak 29/18 Oppfølging skolebehovsplan og flerbrukshall 

FAU har fulgt opp planene om en midlertidig paviljong på skolen i forbindelse med 

skolebehovsplan. Som nevnt tidligere i DS-referat hadde FAU et møte med ASA 

(Avdeling for skoleanlegg) på skolen før høringsfrist. Tre representanter fra FAU 

hadde møte med byrådssekretær i uke 23, der også ASA var representert. FAU 

ønsker å stoppe planene for midlertidig paviljong og jobber for bygging av 

permanent bygg med gymsal. Slik FAU opplever det, har ASA nå lagt en føring om 

at det skal utredes flere alternativer, og FAU ønsker en utredning av bruk av 

Teisenveien 5 som en midlertidig løsning i påvente av at permanente bygg settes 

opp. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret ved Bryn skole ønsker ikke at det settes opp midlertidige bygninger ved 

Bryn skole for å dekke skolens arealbehov. Driftsstyret mener det i stedet snarest 

mulig må igangsettes arbeid med permanente løsninger for utbygging av skolen 

som dekker fremtidige behov. Driftsstyret støtter forslaget til utredning av at 

Teisenveien 5 benyttes til midlertidig avlastning for skolen frem til en permanent 

utbygging er gjennomført. Et nytt bygg må også løse behovet for en ny gymsal ved 

skolen. Skolens administrasjon stiller seg positiv til å finne løsninger i en 

overgangsperiode som ikke innebærer bruk av midlertidig paviljong/bygninger. 

Driftsstyret sender brev til byrådet hvor dette forslaget blir presentert. 

 

Eventuelt  

  Møtedatoer høsten 2018: 

  Torsdag 27.09.18 

Torsdag 01.11.18 

Onsdag 05.12.18 

             

     
Med vennlig hilsen  

Eva Sørby 

Rektor, Sekretær for Driftsstyret 

 


