
HELSINGFORS STAD
Direktionen för Grundskolan Norsen
Protokoll
Möte 1/2019
Tid: 27.3.2019, kl. 17.30 i Kronohagen-enheten

Nora Grotenfelt, ordförande
Ant Simons, viceordförande
Magdalena af Hällström, föräldrarepresentant
Shama Österman, föräldrarepresentant
Jörgen Westerling, föräldrarepresentant
Kjell Andersen, lärarrepresentant
Ulla Sirén, personalens representant
NN, elevrepresentant
NN, elevrepresentant
Ann-Britt Bonns, sekreterare

1.( § 1) MÖTETS ÖPPNANDE
Direktionens ordförande öppnade mötet.

2. (§ 2) MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET
Beslut: Ordförande konstaterade mötet lagligt sammankallat och beslutfört.

3. (§ 3) VAL AV PROTOKOLLSJUSTERARE
Beslut: Direktionen valde Ulla Sirén och Markus Nylund till protokolljusterare

4. (§ 4) BUDGETEN 2019

Fastställande av Grundskolan Norsens användningsplan för budgeten för år 2019.

På sitt möte 28.11.2018 (§ 378) godkände stadsfullmäktige budgeten för Helsingfors stad. Fostrans- och
utbildningsnämnden godkände 18.12.2018 (§ 268) resultatbudgeten för år 2019. Sektorchefen beslutade
01.03.2019 (§ 20) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2019 samt var och ens
anslag och beräknade inkomster.
Genom sitt beslut 17.12.2018 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas (Helmi, Intra).

De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de be-
räknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att
resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna.

Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga
grundläggande utbildningen.

Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutade 15.3.2019 (§ 59) i enlighet med målen och princi-
perna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ra-
men för direktionens godkännande.
 I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2019. Målen är bin-
dande för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Grundskolan Norsen är sammanlagt 6 708 996,00 euro. Användningsplanen bygger på
det uppskattade elevantalet som för våren 2019 är 738 elever och för hösten 2019 är 768 elever.

Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per
utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.
I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,5 % av personalens lönesumma
för ordinarie arbetstid.

Beslut:



Direktionen för Grundskolan Norsen beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med
den föredragandes förslag.

Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har
beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan
kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.  Se bilagor.

5. (§ 5) INFORMATIONSÄRENDEN
Rektor informerade om aktuellt i skolan.
- val av ordinarie lärare
- lediganslagna jobb i april inför nästa läsår
- resultatet från höstens trivselenkät
- renoveringen av Cygnaeus fastighet
- språkprogrammet och val av A2 och B2- språk i Grundskolan Norsen
- åk 3-6 deltar i skolloppet Team Rynkeby-Godmorgon 3.5.2019

6. (§ 6) NÄSTA MÖTE
Beslut: Nästa direktionsmöte 12.6.2019 kl.17.30 i Norsen-enheten för godkännande av verksamhetsberät-
telsen.

7. (§ 7) MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande avslutade mötet kl. 19.20

 ___________________________ _______________________________
Nora Grotenfelt, ordförande Ann-Britt Bonns, sekreterare

____________________________ _______________________________
Ulla Sirén, protokolljusterare Markus Nylund, protokolljusterare


