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Annike W. Refvem, Nicolai Heyerdal, Kathrine S Malme, Geir Kjærnli, Guro 

Lian, Martine Myrvoll Olsen, Pilar Henie, Tor Løken, Hugo Braaten | 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 17.01.17, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 

Neste møte: 02.03.17, kl 17.00 – 19.00 

 

Sak 01/17 Godkjenning av referatet fra møtet 24.11.16 og innkalling til møtet. 

Referat og innkalling ble godkjent 

 

Sak 02/17 Forslag til budsjett skole og aktivitetsskole 

Skole: Gjennomgang av budsjettet fra rektor; undervisningsrelatert og 

bygningsrelatert. Mindre tildeling til Korsvoll for minoritetsspråklige elever. Må 

organisere undervisning til disse elevene på en annen måte. Tildeling nye elever 

økt fra 80% til 100% av elevprisen. Tildelinger for de tre diagnoser og for økt 

lærertetthet 1.-4.trinn er ikke lagt inn i budsjettet, siden vi ikke har fått pengene 

ennå. Økt sum i budsjettet for svangerskapspermisjoner siden det er fire lærere 

som skal ha permisjon denne våren. Dette får skolen tilbake gjennom refusjoner.  

Litt nedgang til innkjøp lærebøker, men økning til digitale ressurser. 

Mindreforbruk 2016 på 1,3mill. kr. grunnet økt bevilgning fra UDE for 

lærertetthet, flere elever ved skolen enn antatt, tilbakebetalt midler for utleie og 

energi. Mindreforbruk brukes til undervisningsrelatert materiell, utstyr til skolen, 

personalseminar o.l 

AKS-leder gjennomgår budsjettet for AKS. Andelen barn med halv plass er 

47%. Mindreforbruk 2016 på kr. 252.000,- . Mindreforbruket foreslås brukt til å 

forlenge ordningen med AKS-koordinator, samt utgift til jule-/nyttårsbord januar 

2017. 

Hele budsjettsummen går til lønn og faste poster. Ingenting til drift. Dette 

dekkes av foreldrebetalingen. Erfaringsmessig genereres penger fra 

tilbakebetaling OPS gjennom skoleåret. 

 

Driftsstyret godkjenner gjennomgangen og vedtar budsjettet for både skole og 

AKS. 
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Sak 03/17 Strategisk plan 2017-2020. Satsingsområder gitt av byrådet – Oslo 

kommune.  

Rektor går raskt gjennom resultatene fra nasjonal prøve engelsk, lesing og 

regning 2016 for å ha et faglig bakteppe for strategisk plan. Langsiktig mål for 

NP er 5/65 i lesing og regning, 5/55 i engelsk (prosentandel elever nivå 1 og 

nivå 3). 

Gjennomgang av Korsvoll skoles strategisk plan 2017, med tilhørende 

risikovurderinger. Hovedlinjene i strategisk plan videreføres fra 2016.  

- Alle elever skal ha grunnleggende regne-, lese- og skriveferdigheter 

tidlig i skoleløpet 

- Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne 

til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal 

utvikles gjennom hele skoleløpet 

- Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø fritt for 

mobbing 

- Flere elever skal delta i AKS. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra 

til mer læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og 

fysiske utvikling  

 

Driftsstyret vedtar Strategisk plan 2017. 

 

Sak 04/17 Eventuelt 

  

 

 

 

Annike Refvem     Kathrine Selvikvåg Malme 

Driftstyreleder      Rektor 


