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Sak 08/18 Godkjenning av referatet fra møtet 11.01.18 og innkalling til møtet. 
referat og innkalling godkjennes. 

Sak 09/18 Økonomi og fullstendighetserklæring 
Årsregnskap: Mindreforbruk 2017 på 645.000. Ekstratildeling fra UDE en av 
grunnene til større mindreforbruk enn tidligere anslått. Hoveddel av 
mindreforbruket går til å dekke økt bemanning våren 2018.  
Budsjett, skole: Skolen har fått ytterligere 606.000 fordi vi er rammet av ny 
tildelingsmodell og samtidig har for få lærere på 1.-4. grunnet ny lærernorm.  
Spørsmål om hvordan krav til økt lærerdekning på den andre siden og mindre 
penger til skolen pga. ressurstildelingsmodellen virker inn på økonomi og 
bemanning. Skolen vil ansette og bruke penger vi vet vi har, ikke penger vi 
håper vil komme. Aktiviteten vil uansett ikke bli mindre neste skoleår enn 
inneværende skoleår.  
Aks sitt merforbruk endte på 60.000. Mindre enn tidligere anslått pga. 
nedskjæring i bemanningen. Differansen mellom foreldreinnbetaling og totale 
utgifter er på omtrent to millioner.  
DS ønsker svar på hvilke midler som dekker forskjellen.  
Etterskrift: Tildeling fra UDE til AKS for 2017 var kr. 1 690 000.  
 
Fullstendighetserklæring, årsregnskap og endelig budsjett gjennomgått av 
rektor og godkjent og vedtatt av DS. 
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Sak 10/18 Halvdagsplasser på AKS  
Det er utarbeidet ulike forslag for overgang til 30% halvdagsplasser. Se eget 
vedlegg til innkallingen. 
I tillegg skal FAU høres i dette spørsmålet. Diskusjonen i FAU er ikke ferdig, men 
de heller mot at 4.trinn prioriteres og at de resterende plassene går til 3.trinn.  
Viktig for alle at det er nødvendig å unntaksvis kunne ta sosiale hensyn. 
DS støtter prinsipiell modell om at 4.trinn prioriteres og at alle som allerede har 
halvdagsplass beholder den. DS ønsker å lytte til FAUs råd om evt. oppsigelse av 
plasser 
 
Ny leder på AKS må jobbe for å skape en attraktiv og kvalitativt god AKS. 
 

Sak 11/18 Skolebehovsplan 2019-2028  
Skolebehovsplanen 2019-2028 vil sendes på høring torsdag 1.3.2018 med høringsfrist 
24.05.2018. Planen distribueres elektronisk og blir tilgjengelig på Oslo kommunes 
hjemmeside.  
Korsvoll skole berøres ikke direkte av planlagte endringer.  
 

Sak 12/18 Høring om endringer i forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo-skolen 
UDE har sendt til høring forslag til endringer i ordensreglementet (forskrift om 
reglement for orden og oppførsel i Osloskolen). Frist for å sende høringssvar er 22. 
mars 2018. Se vedlegg 
Bakgrunnen er endring i opplæringsloven omkring elevenes psykososiale miljø.  
 

Sak 13/18 Ny veileder for Samarbeid hjem-skole 

Veilederen gjelder fra januar 2018 og erstatter tidligere Oslostandard for 
samarbeid hjem–skole. Se vedlegg 
 
Veilederen er gjort tilgjengelig på nettsiden og vil blir gjennomgått på foreldremøter 
høsten 18. Forslag om at klassekontakter orienteres om endringen og at den kan 
publiseres på skolens Facebook-side. 
 

Sak 14/18 Resultater 
1.Flere funn fra elevundersøkelsen 
   Nærmere analyser av elevundersøkelsen viser at flere elever blir mobbet, enn     
   tidligere år. I tillegg skal Olweusundersøkelsen(4.-7.trinn) gjennomføres ila våren.   
   Her vil vi få flere tilbakemeldinger om situasjonen på skolen. 
   Innspill om at foreldre bør involveres i forebyggende arbeid fremover. 
2.Skolen har gjennomført lesekartlegging på 6.trinn 
   Generelt sett positive resultater for trinnet. Men gjennomført kun for intern bruk og   
   ulikt gjennomført i de tre klassene. Viktig å hjelpe de som fortsatt har utfordringer   
   det siste 1,5 året av barneskolen. 
3.Resultater fra spørreundersøkelsen om læringsteknologi 
   Lærerne svarer at vi mangler felles forståelse for læringsteknologi, men er motivert  
   for å bruke læringsteknologi i undervisningen.  
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Sak 15/18 Nytt fra skolen 
-Det er tilsatt ny leder for Aktivitetsskolen: Dan Lorntzen 
-Foreldreundersøkelsen 2018. Gjennomføres i Osloskolen fra 12.3. til 15.4. 
-Brukerundersøkelse – AKS 2018 
-Sommerskolen 2018. Påmeldingsfrist 7. - 13.mars. 
-Spørsmål fra FAU om overføring fra av midler til assistent fra skole til AKS. Skolen og   
  AKS er to atskilte økonomier og overfører midler seg imellom for å dekke lønnsmidler. 
 

Eventuelt Nytt fra FAU 
Ingen saker fra FAU 
 

  
 
 
 
Annike Refvem     Olav Knutsen 
Driftstyreleder     Rektor 


