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Møtereferat 

 

Tilstede: 

 

 

Forfall: 

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

Heyerdahl, Alexander Brinchmann, Bjørn Gilbert, Geir Kjernli, Martine Myrvold 

Olsen, Hugo Braaten 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 14.01.16, kl 17.30 

Referent: Hugo Braaten 

Telefon: 23 00 53 70 

Neste møte:  

 

 

Sak 01/16 Godkjenning av referat fra møtet 19.11.15 og innkalling til dagens møte: 

Rask gjennomgang av innkalling og referat fra forrige møte. 

Vedtak: Referat og innkalling godkjent. 

 

Sak 02/16 Forslag til Budsjett 2016, Skole og AKS 

Rektor gjennomgikk budsjettforslaget for skolen i 2016, sett opp mot budsjett og 

regnskap for 2015. Skolen tar med seg et mindreforbruk fra 2015 på omtrent 

600.000 kr over i 2016. Forslag om å bruke dette til økt ledelseskostnad våren 

2016, undervisningsmateriell og innkjøp til skolebiblioteket. Budsjettet er lagt 

ved referatet.  

Forslag om å skaffe flere I-pader, viktig at Korsvoll følger med på utviklingen. 

Budsjettet for skole 2016 vedtatt av Driftsstyret. 

 

AKS-leder gjennomgikk budsjettet for AKS 2016. Inntekter AKS er fra 

rammetildeling fra Utdanningsetaten og foreldrebetaling. Årlig utfordring på 

AKS med tilbakebetaling fra OPF (Oslo pensjonsforsikring). Grunnen er at 

mange ansatte på AKS ikke er ansatt lenge nok for å tjene opp pensjonspoeng. 

AKS tar med seg et mindreforbruk fra 2015 på omtrent 580.000 over i 2016. 

Nødvendig å diskutere løsninger for hel/halv plass og ferieklubb. 

Budsjett for 2016 AKS vedtatt av Driftsstyret. 

Forslag om å opprette en administrativ stilling 50% på AKS for å avlaste Pilar. 

Forslaget støttes av Driftsstyret. 
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Sak 03/16 Strategisk plan 2016 

Rektor presenterte Strategisk plan 2016. Ny layout for strategisk plan 2016. 

Ønske om få satsingsområder, for å kunne ha fokus på hvert enkelt. To 

hovedområder på Korsvoll skole: Kvalitet i undervisningen og godt 

læringsmiljø.  

To feil i figurene for risikovurderinger må endres. Endelig plan godkjennes av 

Driftsstyreleder når det er gjort. 

Strategisk plan er vedlagt referatet. 

 

 

Eventuelt Driftsstyrets rolle og mandat: Gjennomgang av hierarkiet i Osloskolen, og 

hvor Driftsstyret befinner seg i hierarkiet, samt Driftsstyret mandat. Oversikt 

vedlagt.                                                                     

Endringer i ansattesituasjonen: Assisterende rektor Normann Vik Øvrebø 

slutter 1.februar 2016. I hans sted ansettes Ellen Larsen. Hun har lang 

rektorerfaring og skal jobbe på Korsvoll frem til sommeren. Enighet om at DS 

skal søke UDE om kompensasjon for merkostnaden dette fører med seg av økte 

lønnsutgifter. 

 

Møtetider våren -16: 03.03 og 19.05. 

  

 

 

 

Annike Refvem     Kathrine Selvikvåg Malme 

Driftstyreleder      Rektor 


