
Sak 16/16  Referat 
møtebok 25.04.16 foreligger foreløpig ikke. 

 

 

Sak 17/16  Vedtak av prinsipper for driftsplan og prismodell 
Gjennom arbeidet med ressursgjennomgangen er det utviklet endrede prinsipper for driftsplan 

og prismodell. Styret og representantskapet har tidligere på prinsipielt grunnlag godkjent den 

nye drifts- og prismodellen. Det er nå ønskelig å få vedtatt de konkrete prisnippene: 

 På Mortenstua vil det være 4 grupper av elever: 1:1 elever, elever med 5 gruppetimer 

i uken, elever med 10 gruppetimer i uken, elever med 15 gruppetimer i uken 

 Et elev team består av 1 pedagog, 1 miljøterapeut og 1 assistent. Så langt det lar seg 

gjøre vil disse tre også være i samme team for 2 andre elever. 

 Behovet av ressurser for ikke-ansiktstid beregnes «nedenfra og opp». Dvs. ut fra 

faktisk behov. 

 Pedagogene får nedsatt undervisningstid med ½ time for å være klassekontakt for en 

elev. Pedagogene får ikke redusert undervisningstid for å være IT-kontakt/ressurs 

eller andre funksjoner så lenge de øvrige pålagte oppgavene ikke overstiger 43 timer 

pr. uke 

 Assistenter har kun forberedelsestid gjennom et ukentlig teammøte på 45 minutter 

(Dvs. 45 minutter pr. elev assistenten er i teamet for.) 

 Grunnprinsipper for fordeling av undervisning 

o Utgangspunktet er behovene til den enkelte elev 

o Kompetansebehov pr. elev matches med kompetansetilgang (Skiller mellom 

fagkompetanse som er behøvet og oppøvd erfaring med den enkelte elev) 

o Søker å ha team av 3 elever med 1 fra hver profesjon 

o Årsverksstørrelsene til de ansatte matches med teamenes årsverksbehov pr. 

gruppetype  

  



 Beregning av pris pr elev: 

o Totalkost for neste år beregnes 

o Grunnbeløpet beregnes utfra selskapsavtalen 

o Kost til både SFO og undervisning beregnes ut fra faktisk ressursbruk knyttet 

til den enkelte elev. 

o SFO får sin andel av felleskostnadene utfra relativt andel av lønnskostnadene 

knyttet til SFO, Undervisning og funksjoner 

o Refusjonsgarantien beregnes utfra sum kost til SFO og undervisning for 

elevene til den enkelte kommune minus grunnbeløpet 

 

 

Ass Rektors forslag til vedtak:  Styret for Mortenstua tilrår at fremlagte prinsipper 

for driftplan og prismodell anvendes på Mortenstua 

 

Sak 18/16  Driftsplan og budsjett 2016 

Forslag til driftsplan og budsjett for 2016 blir fremlagt i styremøtet 

 

Ass Rektors forslag til vedtak:  Styret for Mortenstua tilrår den fremlagte driftsplan 

og budsjett for 2016  

 

 

Sak 19/16  Status utredning nytt skolebygg 
Av forskjellige årsaker er ikke arkitektfirmaet Bølgeblikk ferdige med sin utredning av 

alternativene.  

 

I styremøtet fremlegges det en beregning av konsekvensene for elevprisene av forskjellige 

størrelser på skolen. 

 

Ass Rektors forslag til vedtak:  Styret for Mortenstua tar til etterretning den 

fremlagte utredning av skolens størrelse som 

konsekvens for pris pr elev og avventer en samlet 

fremstilling så snart som mulig og helst slik at saken 

kan legges frem for representantskapet i 27.05.2016 

 

 

Sak 20/16 Informasjonssaker 

 Oppsigelse fra Rømskog kommune  

 Skriv til de interkommunale selskapene i Indre Østfold fra representantskapet 

vedrørende styrehonorar og kompensasjon for tapt arbeidstid. 

 Valgkomiteens innstilling om styresammensetning i perioden 2016-18 

 Skolens elevtall skoleåret 2016- 2017 

 

 

 



 

 

Sak 21/16 Eventuelt 
 

Dato for neste styremøte 


