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Møtereferat 

 

Tilstede: 
 
 

Eli Aspelund (foresatte – leder), Henrik Kolderup (foresatte), Morten Danielsen 
(ekstern), Borgar Aamaas (ekstern - vara), Gitle Solstad Brekke (ansatt), Linn 
Østby (ansatt). 
Saksframlegg og referat: Dan Lorntzsen (AKS-leder), Olav Knutsen (rektor), Hugo 
Braaten (ass.rektor) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Tid/sted: Møterommet, Korsvoll skole, Torsdag 02.03.20, kl. 17.00 – 19.00. 

Frafall: Knut Tore Meiner, Tor Kåpvik 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 
Neste møte: 28.05.20 
 

Sak 07/20 
 

Godkjenning av referatet fra møtet 28.11.19 og innkalling til møtet. 
Innkalling: Innkalling og sakspapirer drøftes med DS leder før innkalling sendes ut. 
Referat: Ønske om at hovedtrekkene i Trivselsundersøkelsen også kom frem i 
referatet.  
Vedtak: referat og innkalling godkjennes. Ønske om at flest mulig dokumenter 
sendes i PDF-format, for lettere å lese på ulike plattformer. 

Sak 08/20 Driftsstyret oppgaver og mandat (se vedlegg til innkalling).                                                                 
Gjennomgang av DS sin sammensetning, møtestruktur, oppgaver og retningslinjer 
skal gjennomgås på andre DS-møte i året.  

Fullmaktsmatrisen oppleves av DS som noe uklar vedrørende rollen til rektor vs. 
DS., og bør klargjøres om mulig. 

Det er Bystyret som vedtar retningslinjer for DS. Rektor forholder seg til Borgar 
Aamaas som 1. vara til årets DS-styre ved Korsvoll skole. 

Sak 09/20 Økonomi og fullstendighetserklæring 
Årsregnskapsrapport for både skole og AKS gjennomgått i møtet. 
Mindreforbruk skole 2019 foreslås bl.a. brukt til diverse innkjøp (møbler og 
IKT), personalseminar, en lærerstilling skoleåret 20/21 samt 2,25 
assistentstillinger våren 2020. 
Mindreforbruk AKS ble større enn antatt grunnet økt rammebevilgning. 
Mindreforbruk på ca. 400.000 foreslås bl.a. brukt til å ruste opp basene til å 
tilby mer matservering, innkjøp av IKT-utsyr, samt innkjøp til aktiviteter. 
Utstyr til digitale krysselister blir også prioritert kjøpt inn av mindreforbruket. 
 
Fullstendighetserklæring gjennomgått i møtet.  
Rektors forslag til disponeringa av mindreforbruk og budsjettjustering 
godkjennes. DS tar årsregnskapsrapport og fullstendighetserklæring til 
orientering. 
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Sak 10/20 Foreldreundersøkelsen AKS (vedlagt innkallingen)  
Generelt gode svar på trivsel og trygghet. Fremgang på de fleste områder 
siden forrige undersøkelse. Foreldre svarer at de ønsker et bedre mattilbud 
(se pkt. 09/20). Informasjon om egne barns aktiviteter savnes. Et mulig svar 
på dette er flere aktiviteter med påmelding.  
DS ønsker at skolen i sakspapir om denne type undersøkelser, bør inkludere 
skolens egne analyser av funn i undersøkelsene og forslag til tiltak. 

Sak 11/20 Nytt fra skolen                                                                                                                                     
Informasjon om skolens arbeid med ny læreplan og digitale læringsverktøy.                         
En ny læreplan (LK20) er nettopp lansert. Den nye læreplanen stiller klarere krav 
om bruk av digitale verktøy i fagene. Vi har derfor sørget for økt tilgjengelighet til 
egnet utstyr i alle klasser (høst 2019) og vil fortsette med videre innkjøp i 2020.  
Mange skoler har allerede gått inn i store digitaliseringsprosjekter for alle klasser. 
Fallgruvene er blant annet manglende kompetanse, ukritisk utvalg av apper og for 
svakt læringsfokus. Vi vil høste av andre skolers erfaringer og drar på skolebesøk, 
men vi skal også systematisere egne erfaringer. Når er det en merverdi å bruke 
iPad, når er det ikke en merverdi? I dette arbeidet skal vi ha noen pilotklasser 
med motiverte lærere med god digital kompetanse.  
Noen klasser har fått sitt eget klassesett med iPad og klassen vil få opplæring i 
bruk av noen nøye utvalgte læringsapper. Vi ønsker en bevisst utprøving og 
gradvis oppskalering i bruk av digitale læremidler. Vi diskuterer også om det er 
mest hensiktsmessig å prioritere bruk av PC på de eldste trinnene. 
                                                                         
Tilsetting – Ny assisterende rektor er Janne Standahl           

  

Eventuelt FAU informerer om jobben med ny Korsvollhall. Arbeid starter opp høsten 2020, 
med gjennomføringstid på to år. Bekymring for at skolevei blir utrygg for flere av 
elevene våre. Kommunen interessert i FAU sitt syn på saken. Mulig anbefaling 
med ny skolevei for enkelte. 
Tech-night. Kursrekke for foreldre i regi av kompetente foresatte. Ulike 
problemstillinger tas opp gjennom kursrekken.  

  
 
 
 
 Eli Aspelund      Olav Knutsen 
 Leder       Rektor 


