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Møtegruppe: Driftsstyret 
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Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 
Neste møte: 06.03.19, 17.00 – 19.00 (m/skolemiljøutvalg) 
 

Sak 01/19 Godkjenning av referat fra møtet 21.11.18 og innkalling. 
Referat og innkalling godkjennes 

Sak 02/19 Strategisk plan 
Viktig føring fra byrådet, for arbeidet med strategisk plan, å ha lokal forankring. 
Entydig tilbakemelding fra involverte at fokus skal være på «trygt og 
inkluderende læringsmiljø». Vi ønsker å skape nytt engasjement, bredere 
forankring i personalet for dette arbeidet. Skolen skal ha en egen faggruppe 
som jobber med elevenes læringsmiljø. Vi har innledet et samarbeid med 
Mobbeombudet og skal få bidrag fra Læringsmiljøteamet (UDE) i dette 
arbeidet. Vi har valgt å ikke ha flere satsingsområder, for å kunne jobbe grundig 
med ett fokus. Det betyr ikke at vi kan gjøre andre ting i tillegg til det som er 
synlig i strategisk plan.  
Spørsmål om hva vi gjør med elever som strever faglig. Kartleggingsprøver gir 
oss konkret informasjon om enkeltelever og gir informasjon om hvilke 
utfordringer de har. Innspill om at kvalitativ informasjon om elevene skal 
vektlegges i tillegg til kvantitativ informasjon fra standardisert prøver. DS 
ønsker å ha med at foreldrene har en viktig rolle, i samarbeid med skolen, for å 
følge opp de elevene som strever faglig, på en mest mulig hensiktsmessig måte. 
Skolen oppfordres til å fortsette med å involvere foresatte i dette arbeidet. 
Ønske om at flere tiltak som brukes for å fange opp og følge opp elevenes 
faglige utvikling nevnes i strategisk plan.  
Et forslag at vi kommenterer hva skolen legger i de ulike målområdene, selv om 
vi ikke har tiltak på alle. På den måten kan vi sikre at vi har en felles forståelse 
for skolens praksis. DS vil at rektor melder tilbake til Utdanningsetaten at mal 
for strategisk plan ikke er et godt nok verktøy. Menyen for indikatorer dekker 
ikke behov for å måle resultatene av skolens innsats.  
 
Vedtak: DS godkjenner og vedtar framlagt forslag til strategisk plan 2019, med 
enkelte kommentarer. Skolen får mandat til å sette måltall for kommende 
periode.  
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Sak 03/19 Budsjett 2019 
AKS: Rammebevilgning fra kommunen utgjør kun en liten del av økonomien. 
Hovedinntekten er foreldrebetaling. Usikkerhet rundt fordeling mellom 
heltid/deltid, samt hvordan gratis kjernetid påvirker økonomien. Har planlagt for å 
ha to færre ansatte dette året. Mindreforbruk 2018 (270’) føres over til 2019. 
Trenger disse midlene for å dekke lønnsutgiftene som er beregnet for budsjettåret 
2019. Honnør til Dan som har skapt entusiasme i AKS!  
SKOLE: To budsjett: Undervisningsrelaterte midler og bygningsmessige midler. En 
overføring mellom disse for å få det til å gå opp. Mindreforbruk på 650000 fra 2018 
ført inn i budsjettet for undervisningsrelatert 2019. I lønnskostnadene er det tatt 
høyde for økt lærertetthet. Skolen trenger 7-8 nye lærere før neste skoleår, for å 
erstatte lærere som slutter/er i permisjon, samt krav til økt lærertetthet. Dette 
skoleåret har vi lyst ut stillinger tre ganger uten å få ansatt noen.  
Driftsbudsjettet i stor grad styrt fra UDE. Skolen har tidligere hatt IKT-støtte fra 
Sagene Data. De har ikke lenger rammeavtale med UDE, så skolen har gått sammen 
med andre skoler og ansatt egen IKT-ansvarlig. Noen ekstra midler er brukt til å 
styrke engelskundervisningen på 5.-7.trinn, flere Ipader til skolen og materiell for 
«tidlig innsats».  
 
Vedtak: DS godkjenner budsjettforslag for 2019 

Sak 04/19 Kjøp av utvidet tid på aktivitetsskolen (ferie og fridager) 
I samarbeid med FAU er det jobbet frem et forslag til løsning. Forslag at dagsprisen 
settes til 400kr med søknadsfrist to måneder før bruk. Hvilke dager som skal brukes 
avtales med baseleder i forkant av ferien.  
DS ønsker at det meldes videre at vedtaket om mulighet til å kjøpe ekstra dager 
fører til vanskeligheter for AKS.  
DS stiller seg bak løsningen og dagsatsen. 

Sak 05/19 Møteplan for våren 2019 
Forslag: 6.mars og 22.mai. 17.00 – 19.00. 

Sak 06/19 Nytt fra skolen – orienteringssaker 
-nasjonale prøver 5.trinn: Lesing og regning litt bedre enn engelsk. Oversikt    
 legges ved referatet, sammen med utvikling fra kartleggingsprøvene 3.trinn. 
-elevundersøkelsen høsten 2018: Få endringer fra tidligere år. Færre sier fra at 
de er mobbet, men fortsatt nødvendig med fokus på forebygging.   
-tilsettingsbehov høsten 2019: Trenger 7-8 nytilsettinger før neste skoleår 

Eventuelt Intet 
 

  
 
 
 
Annike Refvem                  Olav Knutsen 
Driftstyreleder      Rektor 


