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Møtereferat 

 
Tilstede: 

 

 

Morten Danielsen, Knut Tore Meiner, Tor Kåpvik, Henrik Kolderup, Eli Aspelund, 

Linn Østby, Gitle Solstad Brekke, Dan Lorntzsen, Olav Knutsen, Hugo Braaten 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 16.01.20, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 

Neste møte: 05.03.20 

 
Sak 01/20 

 

Godkjenning av referatet fra møtet 28.11.19 og innkalling til møtet. 

Vedtak: referat og innkalling godkjennes. 

Sak 02/20 Konstituering av nytt DS 

Det er mange nye medlemmer fra 2020. Det må velges en leder/nestleder.  

Leder Eli Aspelund (foresatt), nestleder Morten Danielsen (ekstern) 

Reglement for Driftsstyret ettersendes alle medlemmene. 

 

Sak 03/20 Strategisk plan 2020 (se tiltak og aktivitetsplan vedlagt innkallingen) 

Rektor ga en rask gjennomgang av hovedlinjene i strategisk plan for 

Korsvoll skole 2020. Fokus på hva som skal være i fokus på vår skole, med 

utgangspunktet i strategisk kart for Osloskolene og byrådets 

budsjettforslag. 

Inkluderende læringsmiljø og arbeid med implementering av ny læreplan 

har prioritet våren 2020. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kommer til 

skolen for å snakke med personalet om kunnskapsgrunnlaget bak 

"Barnehjernevernet", en viktig skolepolitisk sak i Oslo. 

Fullstendig strategisk plan sendes ut til alle medlemmer av DS. 

Vedtak: Strategisk plan godkjent av DS.  
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Sak 04/20 Budsjett 2020 (se vedlegg budsjett 2020 i innkallingen) 

AKS: Rammebevilgning på 3,6millioner er betydelig høyere enn tidligere år. 

Grunnen er i hovedsak gratis kjernetid for 1.trinn (samt 2.trinn høsten 20). 

Oppholdsbetalingen har gradvis blitt redusert de siste årene; flere på 

deltidsplass samt gratis kjernetid.  

Tilbud på Korsvoll om AKS for 5.trinn har kompensert noe for redusert 

oppholdsbetaling.  Økt voksendekning fører til høyere lønnsutgifter. 

Budsjettposter til mat er økt, for å forbedre mattilbudet i AKS. 

 

Skole: Skolens rammebevilgning kommer fra midler per elev, samt tildeling 

for ulike kriterier.  

Det er to ulike budsjett for skolen; bygningsrelatert og budsjett for 

undervisning. Bygningsrelatert budsjett er det lite å justere på for skolen. I 

undervisningsrelatert budsjett er lønnsutgifter den desidert største posten. 

For at budsjettet skal gå i null, må vi redusere aktiviteten høsten 20. To 

assistenter færre, samt fortsatt differanse på ca. 1,5 stilling med tanke på 

lærertetthetsnorm.  

 

Disponering av mindreforbruk fra 2019 for både skole og AKS skal 

behandles i neste DS. 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret godkjenner budsjettforslaget for 2020.  

 

Sak 05/20 Møteplan våren 2020 

Neste møte er mandag 2.mars. 
 

Sak 06/20 Nytt fra skolen, orienteringssaker 

• Utlysning stilling assisterende rektor  

• Elevundersøkelsen høsten 2019 – små endringer fra tidligere år. Lite mobbing 

ved skolen. 

• Trivselsundersøkelsen høsten 2019 – gjennomført for første gang for de yngste 

elevene 

Eventuelt Ingen saker 

 

  

 

 

 

 Eli Aspelund      Olav Knutsen 

 Leder       Rektor 


