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Tilstede: 

 

 

Annike W. Refvem, Anders Sookermany, Olav Knutsen, Lillis Rabbing, Geir 

Kjernli, Guro Lian, Martine Myrvoll Olsen, Pilar Henie, Tor Løken, Hugo 

Braaten | 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 11.01.18, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 

Neste møte: 1.mars, 17.00 – 19.00 

 

Sak 01/18 Olav Knutsen ønskes velkommen til Korsvoll 

Godkjenning av referatet fra møtet 14.12.17 og innkalling til møtet. 

Forslag til vedtak: referat, med liten endring, og innkalling, med riktig dato, 

godkjennes. 

 

Sak 02/18 Ny Driftsstyreperiode fra 2018 

Flere medlemmers periode gikk ut 31.12.17. Bydelsutvalget skal ha et møte i 

løpet av januar, der nye politiske medlemmer blir valgt, eventuelt gjenvalgt. 

FAU-medlem er Anders Sookermany, varamedlemmer klart til neste møte. 

Sak 03/18 Budsjett 2018 

Skolen: Fortsatt stor usikkerhet om budsjettet. Skolen venter fortsatt på endelige 

tall for 2018. Foreløpige rammer er utgangspunktet for arbeidet så langt. 

Ressursfordelingsmodell for Osloskolen tyder på at Korsvoll mister 1,5mill. 

Men Kommunale midler til å ansette flere lærere (2,5 stilling) vil i realiteten veie 

opp for dette. I tillegg er det usikkerhet hvorvidt regjeringens norm for 

lærertetthet vil utløse midler for skolen. Bystyret skal vedta budsjett 31.januar, 

først da vet vi hvilke ressurser vi har til disposisjon. 

I tillegg til tildelte midler har skolen et mindreforbruk 2017 på omtrent 

528.000kr. Dette er midler som brukes våren 2018 til å dekke noe pedagogisk 

overdekking. Våren 18 har vi omtrent 40 årsverk pedagogisk, fra høsten 18 må 

vi redusere til 37 årsverk. Likevel vil vi ikke gå i null. Før vi regner inn 

mindreforbruket mangler skolen ca. 800 000 for å gå i balanse. 

Endelig budsjett vedtas i neste Driftsstyremøte. Innspill om at DS slår seg 

sammen med naboskoler for å påvirke ressursfordelingsmodellen politisk. 

Skolen bes komme med forslag til hvor vi kan kutte for å redusere kostnadene. 

 

Etterskrift: Mindreforbruket har økt til 645 000. 

 

AKS: Merforbruk fra 2017 på 108.000 følger over i 2018. AKS finansieres av en 

grunntildeling fra UDE i tillegg til foreldrebetaling. Vanskelig å forutsi 

inntektene, siden vi ikke vet hvordan tak på 30% halvdagsplasser skal gjøres i 

praksis. Det er planlagt færre ansatte i 2018 enn 2017, slik at budsjettet går i 0. 

 

DS stiller seg bak AKS-leders gjennomgang av budsjettet. Budsjettet er vedtatt. 
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Sak 04/17 Strategisk plan 2018 

Utgangspunktet for arbeidet med strategisk plan er strategisk kart for 

Osloskolen.  

Strategisk plan for 2018 har samme fokus som tidligere år, med samme 

satsingsområder. Vi har søkt deltagelse på en kursrekke «tenk mer, regn bedre» 

for å få en felles forståelse av hva god undervisning er. Overføringsverdi til 

andre fag.  

Formulering fra forrige plan om å øke innkjøpene av IKT-utstyr er fjernet, siden 

økonomien er veldig usikker for 2018. 

Diskusjon om målformuleringene i Strategisk kart er gode nok og at verktøyet 

strategisk plan er egnet til å oppfylle målene. Er elevfokuset borte fra tiltakene 

våre? 

Skolen arbeider videre med planen etter innspill fra DS, og sender endelig 

forslag til medlemmer av DS på mail for godkjenning. Strategisk plan følges opp 

av DS gjennom året. 

Sak 05/18 Resultater fra elevundersøkelsen og nasjonale prøver. Resultater vedlagt 

innkallingen. Veldig positive resultater på nasjonale prøver 5.trinn. 

Elevundersøkelsen gir et godt bilde av at elevene opplever høy trivsel og 

mestring, lite mobbing i skolehverdagen. Resultatene er gjennomgått i 

personalet. Svarene fra undersøkelsen skal brytes ytterligere ned og jobbes 

videre med på hvert trinn. 

Sak 06/18 Halvdagsplasser AKS 

Utsettes til neste DS-møte. Skolen inviterer FAU inn i diskusjonen om hvordan 

vi skal prioritere de 30%. 

Sak 07/18 Nytt fra skolen 

Utlyste stillinger på Aktivitetsskolen om baseleder og ny AKS-leder. Pilar går 

over i stilling som konsulent på skolens kontor. 

Det er opprettet en side på Facebook for skole og AKS. Godt verktøy for å 

informere om hva som foregår på skolen. 

Sak 08/18 Nytt fra FAU 

Ingen saker fra FAU 

  

 

 

 

Annike Refvem     Olav Knutsen 

Driftstyreleder      Rektor 


