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Tilstede: 
 
 

Anders Sookermany, Henrik Kolderup, Lillis Rabbing, Geir Kjernli, Tor Løken, Olav 
Knutsen, Guro Lian, Martine Myrvoll Olsen, Hugo Braaten  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: 06.03.19, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 
Neste møte: 22.05.19, 17.00 – 19.00 (m/skolemiljøutvalg) 
 

Sak 07/19 Godkjenning av referat fra møtet 16.01.19 og innkalling. 
Spørsmål om midler fra UDE (sak 03/19) dekker kravet om økt lærertetthet. 
Inkludert mindreforbruk fra 2018 dekker budsjettet for 2019 kravet om 
lærertetthet i stor grad. Byrådet har initiert undersøkelse om ressursfordelingen i 
Osloskolen er riktig vektet. Referat og innkalling godkjennes. 

Sak 08/19 Økonomi og fullstendighetserklæring 
Fullstendighetserklæring vedlagt innkallingen. Spørsmål om hvordan skolen jobber 
med punktene i erklæringen? Eksempelvis er punktet om Oslo kommunes etiske 
retningslinjer ivaretatt gjennom rutiner på planleggingsdager i august. Lærerne er 
ikke involvert i det som ikke angår dem i hverdagen. 
Årsregnskapsrapport for 2018 gjennomgått for både skolen og AKS. 
Mindreforbruk fra 2018 tas inn i budsjettet for 2019 for både skole og AKS. Positivt 
at AKS har mindreforbruk til tross for nedbemanning. Oppfordring om å følge godt 
med på utviklingen i AKS; Økonomi og hva nedbemanning gjør med arbeidsmiljøet. 

Årsregnskapsrapport og fullstendighetserklæring tas til orientering, under 
forutsetning at økonomirapport ettersendes DS. 
Disponering av mindreforbruk brukt til nyansettelser godkjennes. 

Sak 09/19 Nytt fra skolen – orienteringssaker 
-Tilsettingsbehov. Har lyst ut syv stillinger for oppstart høsten 2019. Innspill at 
skolens gode sider (nær marka, spesielle satsinger) bør markedsføres. Skolens 
visjon er "grenseløs læring". Bør skolen definere en ny profil? 
-Ny baseleder på AKS; Johanne Kindberg 
-Foreldreundersøkelse 2019 gjennomføres mellom 12.mars og 15.april. 
-Påmelding til Sommerskolen 2019 er mellom 13. og 19. mars. 
-Samarbeid med Koll orientering om bruk av utstyr.  
-Søkt bymiljøetaten om flere sykkelparkeringer. 
-Oslo bordtennisklubb gir oss et «utebordtennisbord». Kan FAU støtte skolen om 
kjøp av et bord til? 
-Samisk flagg kjøpt inn til Samenes nasjonaldag.  
-Lesekartlegging 6.trinn. Resultatene vedlagt innkallingen. 
Diskusjon om resultater på NP 5.trinn. Flere elever på nivå 1 i engelsk enn lesing og 
regning. Mange elever som var under kritisk grense i 3.klasse er nå på nivå 2.  
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Eventuelt Vurderer Korsvoll å blir «dysleksivennlig skole»? Vi har ikke informasjon om 
det, men skal undersøke hva det går ut på. 
 
Informasjon fra FAU:  
-Diskusjon om hvilke tilbud skolen skal tilby? Flere aktører frister med kurs og 
tilbud.  
-Hvor går grensen for hva som er FAU sitt mandat å mene noe om? 
 

  
 
 
 
Annike Refvem                  Olav Knutsen 
Driftstyreleder      Rektor 


