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Sak nr. 

 

 

1/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saker til "Eventuelt" meldes her. 

 

Godkjent. 

2/2017 Godkjenning av referat fra møtet 8. november. 

 

Godkjent. 

3/2017 Orientering om elevrådets arbeid 

- Oppstart av gruppe som har spilt sjakk samt kor. 

- Ønsker å bestille skolegensere, men leverandørene ønsker betaling i 

forkant. 

- Samlet inn ca. 120.000,- til Impande. Bedre med bøsseinnsamling enn hva 

som var tilfelle tidligere år. Det var en god løsning å ha konkurranser som 

motiverte til innsamlingen. 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

4/2017 Vedtatt aktivitetsplan 2017/2018 

Resultatet av høringsrunden knyttet til aktivitetsplanen for 2017/2018 er gledelig 

og innebærer at skolens opplæringstilbud for 2017/18 ikke blir endret. Kongshavn 

vgs beholder ansvaret for Osloskolens tilbud om Vg2 i Berlin i tråd med 

høringsuttalelsen fra driftsstyret 8. november. 

 

Saken tas til orientering. 
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5/2017 Budsjett 2017 

Rektor presenterer budsjettforslag for 2017. Budsjettrammen er justert i tråd med at 

skolens opplæringstilbud er endret fra 2016 hvor skolen hadde en ekstra klasse 

våren 2016. Dette er en medvirkende årsak til at utgiftene til lønn og sosiale 

kostnader reduseres noe selv om aktiviteten fra høsthalvåret opprettholdes og 

planlegges videreført høsten 2017. Planlagt kjøp av varer og tjenester er redusert 

når man tar hensyn til at det her er budsjettert med midler til å dekke kostnader ved 

elevtellingene 1/2 og 1/5. 

 

Budsjettet vedtas av driftsstyret slik det foreligger. Driftsstyret ønsker at rektor 

prioriterer eventuelle ekstra midler å utvikle kompetansen i personalet og til 

kvalifiserte vikarer. I tillegg er driftsstyret opptatt av at elevene får anledning til å 

dra på ekskursjoner og får andre tilbud som gir god variasjon i undervisningen. 

 

I tråd med det driftsstyret vedtok i møtet 18/1 har budsjettet blitt justert og 

oppdatert 20/1. Etter fakturering for praksisstudenter fra UiO og leie fra 

Privatistkontoret anslår vi at skolen har i overkant av 200000 mer å disponere. 

Dette medfører at posten for "opplæringstiltak ansatte" er oppjustert med hele 

beløpet i tråd med prioriteringen vedtatt i driftsstyret. 

 

6/2017 Strategisk plan 2017  

Utkast til plan ettersendes så raskt som mulig. 

 

Strategisk plan vedtas av driftsstyret. 

 

7/2017 Økonomirapport pr. 1. januar – foreløpig regnskap 

Årsavslutningen er ikke fullstendig før mars 2017. Frem til da skal vi få inn ca. 

175000,- fra Privatistutleie og Berlin. I tillegg er 40000,- i adm.utgifter til Berlin 

2017 belastet 2016, 80000,- for Trysilekskursjon og 40000,- for flybilletter til 

Mumbai og Sør-Afrika. Det mangler også noe refusjon for en ansatt som forventes 

inn i løpet av januar. Vi har også oppdaget misforståelse med fakturering for 

prakisstudenter og vil fakturere UIO 80000,- for studenter. Alt i alt regner vi med 

at 2016 vil gå i balanse når alle tall i årsoppgjøret foreligger. 

 

Saken tas til orientering. 

 

8/2017 Nytt foreldrelag på Kongshavn vgs 

Rektor orienterer om etablering av foreldrelag 13/12 på Kongshavn vgs. 13 

foresatte fra Vg1 og Vg2 skrev seg på liste for å delta i etableringen av 

foreldrelaget. 6 stykker møtte til oppstartmøtet hvor det ble drøftet formål og 

arbeidsform for foreldrelaget. Det ble satt opp to nye møtetidspunkter våren 2017 

(8. februar og 4. april). Når det gjelder formålet med foreldrelaget ble særlig 

behovet for samarbeid og samordning i foreldregruppa fremhevet. 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

9/2017 Oppstart av leksesenter 

Leksesenteret på Kongshavn vgs ble startet opp tirsdga 22. november. Det var stor 

rift om plassene på kursene. Kursrekken gikk over 4 kvelder og var nivådelte kurs i 
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skriving og matematikk. I evalueringen av kursene var elvene som deltok tydelig 

fornøyde og gav kurset en snittskåre på 4,4 (1-5). Det var totalt 233 søkere til 150 

plasser. Nytt kursprogram for våren er under utarbeidelse og 

ungdomsskolerådgivere var med å diskutere innhold og organisering på Kongshavn 

vgs mandag 9. januar. 

 

Saken tas til orientering. 
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