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Anders Sookermany, Annike Refvem, Lillis Rabbing, Olav Knutsen, Geir Kjernli, 
Guro Lian, Martine Myrvoll Olsen, Tor Løken, Dan Lorntzsen, Hugo Braaten  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Onsdag 19.09.18, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 
Neste møte: 21.11.18, 17.00 – 19.00 
 

Sak 21/18 Godkjenning av referat fra møtet 24.05.18 og innkalling. 
Spørsmål til 20/18: Status i arbeidet med å utarbeide eget system for 
halvårsvurdering. Vi jobber fortsatt med dette og vi er med i et nettverk med andre 
skoler i dette arbeidet. 
Vedtak: Referat og innkalling godkjent.  

Sak 22/18 Økonomi 
Tertialrapport skole: Prognosen tyder på mindreforbruk på kr. 858 000. 
Periodiseringer forklarer noe. Vi har ikke ansatt nok ihht lærertetthetsnorm. 
Nylig lyst ut stilling, uvisst om noen blir tilsatt. I tillegg har skolen mottatt en 
ekstratildeling fra UDE på 317.000 og flere midler enn tidligere år for «tre 
diagnoser». 
Tertialrapport AKS: Prognosen tyder på at økonomien går i null. Det er en 
reduksjon i foreldrebetalingen, men bemanningen er justert ned. Viktig nå å 
skape en ny giv for AKS. Hvis det fører til merforbruk 2018 vil det tjenes inn på 
sikt. 
Vedtak: Tertialrapporteringer godkjent. 

Sak 23/18 Ny Forskrift om kommunale aktivitetsskoler: Ikke lenger mulig å sette tak for 
antall deltidsplasser i AKS. Deltidsplass er inntil 12t pr uke. Skolen skal utarbeide 
rutiner for hvordan foresatte kan kjøpe ekstra timer. Dan er med i nettverk med 
andre AKS i bydelen for å finne et godt system. Et poeng at naboskoler har lik 
praksis. AKS-gruppen i FAU engasjeres i arbeidet med å finne et system som 
ivaretar både foresatte og AKS. 
Driftsstyret stiller seg bak redegjørelsen. 

Sak 24/18 AKS-undersøkelsen 2018: Kort gjennomgang av funnene fra undersøkelsen 
(vedlagt innkallingen). Funnene gir svar på hva vi får godt til og hva vi må jobbe for 
å bli bedre til. Sammenligning med undersøkelsen fra 15/16 viser at foreldrene nå 
er mer fornøyd med åpningstidene (som er utvidet) og mindre fornøyd med 
bemanningen(som er redusert).  

Sak 25/18 Kort orientering om ny læreplan: Delt inn i skolens verdigrunnlag, prinsipper for 
læring samt prinsipper for skolens praksis. Skole er utdannelse og dannelse.  
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Sak 26/18 Nytt fra skolen: En klasse mindre på skolen enn tidligere. 550 elever pr nå. 
To byråder på besøk første skoledag. To ministre på besøk torsdag 20/9. 
Nasjonale prøver 5.trinn gjennomføres i oktober. 
FN-dagen 24/10 skal vi ha en markering der vi «snur ryggen til mobbing». 
Elevundersøkelsen (5.-7.trinn) gjennomføres innen 15/12. 

Eventuelt  

  
 
 
 
Annike Refvem                  Olav Knutsen 
Driftstyreleder      Rektor 


