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Møtereferat  

 

 

Til stede: Morten Danielsen (ekstern), Knut Tore Meiner (ekstern), Borgar Aamaas (ekstern), 
Henrik Kolderup (foresatt), Eli Aspelund (foresatt), Linn Østby (ansatt), Gitle Solstad 
Brekke (ansatt), Janne Standahl (ass. rektor), Olav Knutsen (rektor) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Korsvoll skole + digitalt for deler av DS 

Møtetid: Torsdag 02.12.21, kl. 17.00 

Saksbehandl: 

Forfall:  

Referent:    

Telefon:                  

Olav Knutsen 

 

Janne C. Standahl 

23005370 

 

 
    
Sak 19/21 Godkjenning av referat fra møtet 23.09.21, og innkalling til møtet 

Referat og innkalling er godkjent.  
 
Sak 20/21 Økonomi – pr. oktober 2021 

 DS har blitt orientert om økonomisk status på skole og AKS pr oktober 2021. Se 
vedlegg. 
Skolen styrer mot et positivt avvik på ca. 1%. Økonomikonsulenten skal se nøyere på 
tallene, da overskuddet er mindre enn antatt. Både skole og AKS er i pluss.  

 
Sak 21/21 Strategisk plan 2022 

Planen behandles i DS-møtet 13.01.22. Frist for innsending av plan er 20.januar.  
Budsjettforslaget fra Byrådet er utgangspunkt for Utdanningsetatens strategiske 
kart. Mye er likt fra foregående år. Skolene blir bedt om å jobbe med målene 
innenfor elevperspektivet i sin strategiske plan. Det er formidlet at skolene skal 
fokusere på få mål. Dette ønsker skolen å forholde seg til. En plan med få, men 
spissede mål er ønskelig også for DS. Skolens plangruppe har gått gjennom forrige 
strategiske plan og kommet med forslag til justeringer. Forslaget er tatt med til 
lærerne via teamlederne fra Plangruppa. 
Det kom innspill fra representanter at videre arbeid med å øke kompetansen i 
engelsk 1.-4.trinn, samt fokus på skole-hjem-samarbeid ifm bruk av nettbrett i 
hjemmene, bør gjenspeiles i strategisk plan. Skolen ønsker å viderebringe innspill 
fra FAU i Strategisk plan som tidligere, slik det passer inn i planens format. 
Innspill: hører Korona-situasjonen inn i strategisk plan? Skolen tenker at det er en 
faktor vi må ha med inn i tenkingen, men at den som egen faktor ikke hører til der.   

 
Sak 22/21 Nytt fra skolen – orienteringssaker 

• Nasjonale prøver 2021: Lesing og regning på 5.trinn ligger fortsatt over Oslo-
snittet. Engelsk ligger stabilt, under Oslosnittet. Skolen skårer fortsatt 
dårligere enn ønsket i engelsk, selv om man jobber med dette. Det er tydelig 
at det skjer noe i engelskfaget mellom 5.-8.trinn. Timetallet i lesing og regning 
er svært mye høyere enn timetallet i engelsk. I løpet av syvårsløpet har 
Korsvoll et bidrag tilsvarende ett års skolegang mer enn landsgjennomsnittet, i 
Engelsk. Det er verdt å nevne at  



[Skriv her] 

 

tallene på Korsvoll er stabile og jevne i forhold til en del andre skolen. Det er 
små variasjoner fra år til år. Korsvoll skole fritar svært få elever til NP, og er 
mer opptatt av å følge utviklingen på individnivå enn å sammenlikne grupper 
og årskull. Det bør utvises forsiktighet rundt analyse og sammenlikning. En 
høyere fritaksprosent vil kunne bidra til å pynte på skolens resultater. Dette er 
ikke noe skolen ønsker å bidra til.   

• Koronasituasjonen. Skolen har nå god erfaring med ulike scenarioer og 
opplever seg godt rustet til ev tiltak. Det er sterke og tydelige signaler på at 
barn og unge skal skånes for inngripen. Skolen er likevel forberedt dersom 
motsatt skulle skje. Det er nå massetesting 5.-7.trinn Det har vært tilfeller av 
elevsmitte på skolen, mer i enkelte klasser enn andre.  

• Hvorfor Det? – 2021. Det er et godt samarbeid mellom foresatte og skole om 
dette prosjektet. Foreldre ved Korsvoll har arrangert forskerutstillingen seks år 
på rad. I år var det rekordmange deltakere og høy kvalitet på bidragene. Det er 
stort foreldreengasjement som ligger bak.  

• DS-perioden på 2 år er ferdig ved årsslutt. Ny oppnevning må foretas. 

• Fullmaktsmatrise – 2018. Se vedlegg. 

• Digital satsing: En del foresatte savner litt informasjon, og tilbakemeldingene 
er delte hva gjelder innføringen av læringsbrett. Skolen behandler kontinuerlig 
tilbakemeldinger fra foresatte. Det var få foresatte som møtte opp på det 
første møtet for referansegruppen. Rektor har hatt flere samtaler med en av 
foreldrerepresentantene, bla vedr. det tekniske og noe knyttet til 
applikasjoner. Det blir planlagt en foreldrekveld neste halvår. I personalet 
drives det erfaringsdeling, og det settes av tid til drøfting og refleksjon om 
bruk av digitale verktøy. Det er for skolen viktig å være kritiske i bruk av 
læringsbrett. Det jobbes med å bruke verktøyene på en naturlig og integrert 
del av undervisningen.  

• Skolestartere 2022: Det er foreløpig meldt om flere skolestartere neste høst 
enn skolen har kapasitet til. Skolen må likevel avvente til innskrivingen er over, 
slik at de får et reelt tall. Det er forskjell på å avvise 1-2 elever kontra 10-12. 
Innskrivingen er digital nå i desember, i tillegg til den fysiske innskrivingen i 
starten av januar.  I etterkant av dette vil skolen avgjøre antall klasser neste år.   
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