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Møtereferat 

 

Tilstede: 

 

 

Annike Refvem, Kathrine S Malme, Lillis Rabbing, Nicolai Heyerdahl, Alexander 

Brinchmann, Tor Løken, Geir Kjernli, Martine Myrvoll Olsen, Hugo Braaten 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 19.05.16, kl 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten 

Telefon: 23 00 53 70 

Neste møte:  

 

Sak 09/16 Godkjenning av referat fra møtet 03.03.16 og innkalling til dagens møte. 

Innkalling og referat godkjent. 

Sak 10/16 Økonomi 

Redegjørelse for status pr 01.05.16 for skolen og AKS. 

Driftsstyret stiller seg bak rektors redegjørelse for skolens og Aktivitetsskolens 

økonomi.  

Sak 11/16 Olweusundersøkelsen 

Resultater fra årets undersøkelse legges frem. Det er elever på Korsvoll som 

opplever mobbing. Skolen har stort fokus på forebyggende arbeid og arbeid med 

skolemiljø (Olweusarbeid). Fortsetter med det. 

Sak 12/16 AKS – Brukerundersøkelse Gjennomgang av sentrale punkter i undersøkelsen. 

Det var 53 % av foresatte med barn i AKS som svarte på undersøkelsen. 

Foreldre er fornøyd med barnas trygghet og trivsel. Litt mindre fornøyd med 

AKS sitt bidrag til faglig utvikling og sammenheng mellom skole/AKS. 

Foreldrene er godt fornøyde med hvordan de ansatte møter dem. Foreldrene er 

litt mindre fornøyd med bredden på aktivitetstilbudet. AKS vil ha fokus på dette 

i sitt videre arbeid.  

Sak 13/16 Resultater fra kartleggingsprøver våren 2016. Gjennomgang av resultatene. 

Elever som trenger ekstra faglig fokus er definert gjennom kartleggingsprøvene. 

Sak 14/16 Endrede ungdomsskolegrenser for elevene på Korsvoll                                

Fra høsten 2017 har ikke Nordberg skole kapasitet til å ta i mot elever fra de 

samme barneskolene som tidligere. Viktig at informasjon om skoletilhørighet 

kommuniseres tidlig. Utdanningsetaten foreslår at ca. 2/3 av elevene på Korsvoll 

skal høre til Engebråten skole, og resten av elevene skal tilhøre Nordberg. Dette 

skal etter planen gjøres forutsigbart ved at adresse avgjør hvilken skole eleven 

tilhører. Forslaget skal ut på høring høsten 2016. 

Vi kaller inn til ekstraordinært Driftsstyremøte når forslaget kommer ut på 

høring. 
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Sak 15/16 Nytt fra skolen Ingen nyansatte lærere høsten 2016. Lærere i vikariat har søkt 

på de utlyste stillingene, og har vært best kvalifisert. Godt for kontinuiteten for 

skolen og elevene. Noen klasser bytter kontaktlærer, informasjon sendes hjem 

før sommeren.  

Janne Standahl ny undervisningsinspektør ansatt pr 01.08.16.  

Mye som skjer på skolen frem til sommerferien, men vi har faglig fokus til siste 

dag.  

Forslag til møtedatoer neste skoleår:  

Torsdag 15. september – her må vi ha Skolemiljøutvalg i tillegg.  

Torsdag 24. november 

Torsdag 19. januar 

Torsdag 02. mars – her må vi ha Skolemiljøutvalg i tillegg 

Torsdag 18. mai 

 

  

 

Annike Refvem     Kathrine Selvikvåg Malme 

Driftstyreleder      Rektor 


