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Tilstede: 
 
 

Annike Refvem, Ingeborg Kraft, Olav Knutsen, Guro Lian, Martine Myrvoll Olsen, 
Dan Lorntzsen, Hugo Braaten  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: 21.11.18, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 
Neste møte: 16.01.19, 17.00 – 19.00 
 

Sak 28/18 Godkjenning av referat fra møtet 19.09.18 og innkalling. 
Referat og innkalling godkjennes 

Sak 29/18 Økonomi 
Status oktober: 
AKS: Godt og realistisk budsjett for 2018, som AKS følger. Inntekt for 
foreldrebetaling har vært et usikkert punkt, avvik kun på 9000,- 
SKOLEN: Styrer mot mindreforbruk på 850.000,- Mye skyldes at vi ikke har klart 
å ansette nok lærere ihht lærertetthetsnorm, til tross for at vi har lyst ut 
stillinger to ganger i høst. Ingen kvalifiserte søkere å ansette. Mindreforbruket 
føres over til 2019. Pengene skal brukes til å ansette lærere, når vi får 
kvalifiserte søkere. Har innvilget noen ekstra kjøp, til pedagogisk materiell, for 
penger som skulle gått til lønn ekstra lærer. 

Sak 30/18 Kjøp av utvidet tid på Aktivitetsskolen 
Orientering fra AKS-leder. Tre forslag til rutiner legges frem. Alle tre er for kjøp av 
hele dager, i ferieklubb. Sats for ekstra dag på AKS er 370,- 

1. Søknadsfrist 2 mnd før ferieklubb. Tid nok for AKS å fakturere og planlegge 
ekstra bemanning. 

2. Som forslag 1, men søknadsfrist er lik frist for endring av plass. 1.mai for 
høst og 1. november for vårhalvåret.(Berg skole har vedtatt denne.) 

3. Ny kategori plass: «Deltid med utvidet tid». Fungerer som deltidsplass(12t), 
men med mulighet for bruk av alle dager i ferieklubb og inneklemte dager. 
De med dette tilbudet faktureres 500,- ekstra pr måned.(Kjelsås, Grefsen, 
Tåsen har vedtatt denne). 

Viktig at disse forslagene tas opp i FAU. Skolen får mandat til å bestemme løsning i 
samarbeid med FAU. Vedtak fattes i neste DS-møte, januar 19. 
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Sak 31/18 Strategisk plan 2019 
Føringer til skolen om strategisk plan kom sent. Høye ambisjoner, tidligere innsats, 
sosial utjevning, samarbeid mellom instanser, tillitsbasert ledelse er blant 
føringene. Føringene er i tillegg mer detaljert i forhold til prosessen med å lage 
plan 2019; Lokal forankring, involvering og medvirkning, skolebaserte 
utviklingstiltak. Plangruppa er sentral i skolens arbeid med planen. Plangruppa 
består av en lærer fra hvert trinn, og representerer trinnet sitt i dette arbeidet. 
Evaluering av forrige års plan, analyse av tiltak og risikovurderinger ligger til grunn 
for valg av satsingsområder for 2019. Handlingsplaner til alle tiltak, til alle mål, skal 
utarbeides osv. Mål velges fra strategisk kart for Osloskolen. 
Strategisk plan skal godkjennes i DS innen 21.01.19. 

Sak 32/18 Nytt fra skolen – orienteringssaker 
-Nasjonale prøver – Våre avgangselever (årets 8.trinn) har gjort det veldig bra på 
nasjonale prøver. Hever snittet på både Nordberg og Engebråten. For tidlig å si noe 
presist om høstens nasjonale prøver for 5.trinn. 
-Ny kommunal rammeplan for AKS. Fem målområder er erstattet med fire 
temaområder:  
Fysisk aktivitet  
Natur, miljø og bærekraftig utvikling  
Kunst, kultur og kreativitet 
Mat og helse 
 
-Elevundersøkelse gjennomføres innen 15.12.18  

Eventuelt -Hvordan fungerer sykkelopplæringen på Korsvoll? Opplæring høsten 5.trinn.  
-Loppemarked gjennomført. Skolen ble godt ryddet og rengjort.  
Neste DS-møte er 16.januar. 
 

  
 
 
 
Annike Refvem                  Olav Knutsen 
Driftstyreleder      Rektor 


