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Sak 17/17 Godkjenning av referat fra 18.05.17 og innkalling til møtet. 

Referat og innkalling godkjennes. 

Sak 18/17 Økonomi – status skole og AKS 

Rektor redegjør for status per 01.09.17. 

Budsjettjusteringer gjør at skolen ligger godt an økonomisk. Dette er 

uforutsigbart og umulig å budsjettere med ved årets begynnelsen. Høyere sum 

for tidlig innsats, tildeling for elever med spesielle behov, tilførte midler for 

lærers studier, tilførte midler for sentralt mindreforbruk og lønnsrefusjoner er 

med på å gi skolen betydelig mindreforbruk dette året. Til tross for merforbruk 

på lønn, ca. 300.000, ser prognosen ut til gi mindreforbruk på ca. 800.000. 

Forslag om at noe av mindreforbruket brukes på økt ressurs til leseveileder våren 

18. Vi trenger å utrede hva det koster å skifte låssystem på hele skolen. Grunnen 

er at vi mistenker at nøkler er på avveie. 

Innspill om å ha en langtidsplan for bruk av gjentakende mindreforbruk. Kan 

mindreforbruket brukes til å gjøre innkjøp eller prioriteringer som gjør tilbudet 

mer attraktivt for AKS. Forslag bes ligge ved innkalling til neste 

Driftsstyremøte. Viktig at FAU og skolens ønsker diskuteres i DS. 

AKS-leder redegjør for status pr 01.09.17. 

Per august ligger det an til et merforbruk på 150.000 dette året. Bemanningen er 

redusert med fire assistenter høsten 17. Vikarstopp ble satt i verk i vår for å 

holde kostnadene nede. En assistent i skal i mammaperm og en i pappaperm. 

Disse to blir ikke erstattet. Utgiftene til driftsutgifter holdes på et absolutt 

minimum. Endringer i OPF (fra mars) gjør at AKS ikke lenger får tilbakeført 

midler(ca.600.000). Foreldrebetalingene er også redusert med over 500.000 dette 

året på grunn av oppsigelser og mange halvdagsplasser. 

DS stiller seg bak redegjørelsene. 
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Sak 19/17 AKS – halvdagsplasser og økonomiske konsekvenser 

Økt antall halvdagsplasser og færre elever i AKS gjør at økonomien er veldig 

utsatt. Bemanningen er redusert til minimum. FAU jobber med å utrede ulike 

løsninger. Forslag om å tilby f.eks fotball i AKS, slik at færre velger akademi. 

Flere av naboskolene har en eller annen form for begrensning av 

halvdagsplasser. Skolen ønsker en gradvis innføring som ender på 30% 

halvdagsplasser. Fau ønsker ikke tak på antall halvdagsplasser. Skolen/AKS bes 

komme med analyser(brukerundersøkelsen, dekningsgrad, ulike scenarier for 

økonomien osv) og ulike forslag til løsning. Vedtak fattes i DS på møtet i 

november. 

Sak 20/17 Rektorskifte Korsvoll skole – orientering om prosess 

DS-leder med på første intervjurunde. UDE tar over prosessen frem til 

innstillingen. DS må godkjenne den foreslåtte kandidaten. DS-leder ringer 

medlemmene, kaller inn til ekstra DS-møte hvis behov. Valg av rektor avgjøres 

om 3-4 uker. Ansettelsesdato avgjøres av bl.a oppsigelsestid i tidligere jobb. 

Sak 21/17 Nytt fra skolen 

Nytt kapittel i opplæringsloven kap 9A. Informert om på alle foreldremøter. 

«Snu ryggen til mobbing» fredag 22.09.17. Symbolsk og samlende tiltak. 

Nasjonale prøver høsten 5.trinn.  

DS-leder takker av rektor for fantastisk innsats disse tre årene! 
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