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Møtereferat 

 

Tilstede: 

 

 

Annike W. Refvem, Kathrine S Malme, Lillis Rabbing, Gro Nygård (vara for 

foreldrerepresentant), Guro Lian, Tor Løken, Geir Kjærnli, Martine Myrvoll 

Olsen, Pilar Henie 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 22.09.16, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Kathrine Selvikvåg Malme 

Telefon: 23 00 53 70 

Neste møte:  

 

Sak 16/16 Godkjenning av referat fra møtet 19.05.16 og innkalling til dagens møte. 

Referat godkjent. Innkalling godkjent med følgende kommentar: saksnummer er 

feil i innkalling, men fremkommer riktig i referat. Under sak 18/16 skal 

setningen "Driftsstyret formulerer svar på høring i møtet" fjernes.  

Sak 17/16 Økonomi 

Redegjørelse for status pr 31.08.16 for skolen og AKS. 

Driftsstyret ønsker at det i neste økonomirapport fra AKS kommer noe 

tydeligere frem (i tekst) hva overskudd er tenkt å gå til. Tilsvarende det som står 

i skolens rapport. 

Driftsstyret stiller seg bak rektors redegjørelse for skolens og Aktivitetsskolens 

økonomi.  

Sak 18/16 Endrede ungdomsskolegrenser for elevene på Korsvoll skole – svar fra 

Driftsstyret 

Saken ble flyttet til slutten av møtet fordi representanter fra UDE, Kristin 

Morken og Silje Frostad Vike, kom for å belyse saken og svare på spørsmål.  

De la fram en presentasjon som er vedlagt dette referatet. Denne presentasjonen 

representerer UDE sine forslag til gjennomføring av deling og bakgrunnen for 

høringsutkastet. Driftsstyret skal formulere svar på høringen etter allmøte som 

skal holdes i skolens gymsal 11. oktober. Høringsfristen er 19. oktober. Rektor 

legger ut høring samt presentasjon på skolens hjemmeside. UDE sender over 

tallgrunnlag til Driftsstyret.  

Viktige punkter i svar på høring fra Driftsstyret er: trafikksikkerhet, spesielt 

belysning og utbedring av fortau og gangvei for elever som skal gå til 

Engebråten skole. I tillegg er geografi og tilhørighetsaspektet viktig. Det samme 

er langtidsplanleggingen i hvordan disse skolegrensene bestemmes. Det må være 

åpenhet rundt elevtall. 

Rektor kaller inn til allmøtet som skal avholdes. Der vil også Bymiljøetaten være 

med for å svare på spørsmål rundt trafikksikkerheten.  

Det vil, dersom det er behov, innkalles til ekstraordinært Driftsstyremøte torsdag 

13. oktober kl. 17.00 
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Sak 19/16 Nasjonale prøver 2016 

Tidspunkt for gjennomføring er i ukene 42 – 44. Det er nasjonale prøver i lesing, 

regning og engelsk. For første gang er også leseprøven elektronisk. 

Utdanningsdirektoratet vil besøke skolen under gjennomføring av leseprøven for 

å observere og få tilbakemelding på hvordan den digitale leseprøven fungerte og 

for å få eventuell respons på hvordan man kan forbedre gjennomføringen 

Sak 20/16 Nytt fra skolen 

Skolen har tre utlysninger ute nå, en som faglærer, en som kontaktlærer og en 

som spesialpedagog. Vi øker med en lærerstilling dette skoleåret for 

imøtekomme økt behov for oppfølging av en klasse.  

Skoleplattform Oslo: Frustrasjon rundt pålogging og informasjonsflyt mellom 

skole – hjem. Driftsstyret er kritisk til måten dette blir kjørt gjennom på, når det 

fortsatt er så mange barnesykdommer. Det er også et spørsmål om hvorfor 

påloggingen er så vanskelig tilgjengelig for informasjon som ikke er sensitiv. 

Gro Nygård tar dette i FAU, og sender en samlet tilbakemelding til skolen, slik 

at den kan sende videre i systemet det som gjelder tekniske ting, og ta opp til 

vurdering det som gjelder informasjonsflyt mellom skole og hjem.  

Sak 21/16 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt 

 

  

 

Annike Refvem     Kathrine Selvikvåg Malme 

Driftstyreleder      Rektor 


