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Møtereferat 

 

Tilstede: 

 

 

Annike Refvem, Kathrine S Malme, Pilar Henie, Lillis Rabbing, Nicolai 

Heyerdahl, Alexander Brinchmann, Tor Løken, Geir Kjærnli, Martine Myrvoll 

Olsen, Hugo Braaten, samt Pernille og Thomas fra elevrådet. 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 03.03.16, kl 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten 

Telefon: 23 00 53 70 

Neste møte:  

 

 

 Skolemiljøutvalget 

1. To representanter fra elevrådsstyret la frem resultater fra elevundersøkelsen. 

Undersøkelsen viser at det er to områder vi må ha mer fokus på: Vurdering og 

læring samt lik håndtering av skolens regler. Elevundersøkelsen er vedlagt 

referatet. 

 

2. Miljøet på Korsvoll skole 

1. Gullkosten: Premie fra elevrådet til den klassen som har det ryddigst i 

gang og rom.  

2. Vennebenk: Tiltak fra elevrådet med benk der man kan treffe noen å 

være sammen med. 

3. Trivselsassistenter: elever fra 7.trinn som har ansvar for å hjelpe til med 

lek i friminutt. Kler seg i blå vest. 

4. Olweusundersøkelsen: Undersøkelse for 4. -7. klasse for å avdekke 

mobbing på skolen. Resultatene legges frem neste DS-møte. 

 

Sak 05/16 Godkjenning av referat fra møtet 14.01.16 og innkalling til dagens møte. 

Kort gjennomgang av referat. Innkalling og referat godkjent. 

 



2 

Sak 06/16 Årsregnskapsrapport 2015 

Fullstendighetserklæring:  

Rektor leste Fullstendighetserklæringen. Korsvoll skole har i 2015 opptrådt i 

henhold reglement og rutiner. DS stiller seg bak rektors redegjøring. 

Budsjettjustering av mindreforbruk 

AKS hadde mindreforbruk på ca. kr. 565.000 i 2015. Hovedsakelig grunnet 

OPF. Planlegger å bruke 48.000 på kurs til elevene, 40.000 til kurs for 

personalet, 200.000 til ekstra baseleder 6 mnd, 237.000 til innkjøp av materiell 

og varer, 20.000 til utemøbler og 20.000 til kontorinventar. DS godkjenner 

budsjettjusteringen. 

SKOLEN hadde mindreforbruk på kr. 554.000 i 2015. Fått tildelt 173.000 ekstra 

for elever med spesielle behov, innenfor de tre diagnosene mankan få ekstra 

midler for. Ekstra tildeling fra UDE 156.000, sykelønnsrefusjoner og lavere 

vikarutgifter. 

Planlegger å bruke 50.000 til læremidler (bibliotek), 50.000 til Ipader, 100.000 

til gardiner/møbler, 190.000 til ekstra assistent, 120.000 til sosiale tiltak/seminar 

samt en pott til diverse på 84.000. DS godkjenner budsjettjusteringen. 

 

Sak 07/16 Nytt fra skolen 

-Halvårsvurderinger gjøres kjent for foresatte i Its learning. Første 

publisering 15.02.16. Foresatte logger inn i skoleportalen og klikker seg 

inn i Its learning der de finner vurderingsbrevet. 

-På programmet denne våren: Statlig kartlegging lesing og skriving  

1. – 3.trinn, samt engelsk 3.trinn. Kartlegging digitale ferdigheter 4.trinn. 

Skolen er meldt på toget i byen 17.mai. Korpset vurderer om de også skal 

være med. 

-Utlysninger/ledige stillinger: Lærere som slutter eller søker permisjoner 

gjør at vi må søke etter nye lærere til neste skoleår. Korsvoll kommer til 

å være nøye i utlysningene for å få lærere med utdanning 1.-7.trinn samt 

den fagkompetansen skolen trenger. Skolen skal også ansette ny 

assisterende rektor. Lyses ut i løpet av våren. 

 

Sak 08/16 Eventuelt 

-Brukerundersøkelse AKS. Blir gjennomgått i neste DS-møte. 

-Høring om svømmetilbudet i norsk skole. Rektor og DS-leder svarer på 

høringen sammen. Svarforslaget sendes, for informasjonens skyld, til 

DS-styret på mail. 

-Korsvoll skole blir SMS-skole. Gir mulighet for å nå alle foresatte raskt. 

Fra neste skoleår skal foresatte også melde elevers fravær via sms. 

  

 

 

Annike Refvem     Kathrine Selvikvåg Malme 

Driftstyreleder      Rektor 


