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Annike Refvem, Anders Sookermany, Lillis Rabbing, Geir Kjernli, Tor Løken, 
Annette Sandvær, Olav Knutsen, Hugo Braaten  

Møtegruppe: Driftsstyret m/skolemiljøutvalg 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: 22.05.19, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 
Neste møte:  
 

Sak 10/19 Godkjenning av referat fra møtet 06.03.19 og innkalling. 
Spørsmål til referatet om spørsmålet om dysleksivennlig skole. Utsettes som egen 
sak på neste sak DS. Referat og innkalling godkjennes.  

Sak 11/19 Økonomi 
Tertialrapport per april. Skolen har mindreforbruk på grunn av lavere 
bemanning enn planlagt. I tillegg har Korsvoll fått tildelt ekstra midler fra UDE 
sitt mindreforbruk. Investerer i IKT-utstyr og annet utstyr vi uansett må kjøpe i 
nær fremtid. 
AKS har per april mindreforbruk. Prognoser for foreldrebetaling er et 
usikkerhetsmoment for høsten. Positiv trend i AKS. Viktig å analysere hva det 
skyldes, for å være rustet til kommende tider. 
Mulig møtedatoer for DS må utsettes for at økonomirapportene skal være 
klare. Denne måneden var rapportene klare samme dag som DS. Melde til UDE 
om rapporteringsfrister blir slik som nå også fremover. 
Økonomirapporter godkjennes! 

Sak 12/19 Foreldreundersøkelsen våre 2019 
Totalt en svarprosent på 44%. Hvorfor er det 56% som velger å ikke svare? 
Relativt like resultater som tidligere år. Diskusjon om spørsmålene er gode nok 
eller for mange? En av representantene mener undersøkelsen går for langt i å 
forvente for mye fra skolen med tanke på å oppsøke elevenes opplevelser. 
Hvordan kan være vanskelig for skolene å bruke resultatene?  
 

Sak 13/19 Skolemiljøutvalg 
Jonas og Sofie fra elevrådet er med for å snakke om skolemiljøet. Andelen elever 
som mener seg mobbet har sunket fra 8,8 til 5,6% siden forrige skoleår, ifølge 
elevundersøkelsen. Det meste skjer i friminuttene i skolegården, i garderober og 
skoleveien. Elevrådet har diskutert resultatene. 
Elevrådet er spurt om hva de mener karakteriserer en god skole, gode friminutt og 
trygt skolemiljø. Oppsummeringen gjengitt til Driftsstyret. Tilbakemelding fra 
elevrådet at lærerne bør blir flinkere til å inspisere i friminuttene. Forslag om 
samarbeid mellom skolen og FAU om å trygge skoleveien for elevene. 
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Sak 14/19 Nytt fra skolen – orienteringssaker 
-Ansettelser - har ennå ikke fått tilsatt nok lærere. Nye intervjuer denne uken. 
-Førskoletall – Skolestart 2020 og 2021 ser ut fra prognosene til å bli små kull. 
-Internrevisjonen vold og trusler. Gode tilbakemeldinger på skolens rutiner. 

Eventuelt FAU ønsker tilbakemelding på melkeordningen.  
Hvilken rolle skal FAU har i samarbeidet med skolen? Hvor går grensene for hva 
FAU skal mene noe om? Rolleforståelse. 
 
Evaluere DS i første møte etter sommerferien.  

  
 
 
 
Annike Refvem                  Olav Knutsen 
Driftstyreleder      Rektor 


