
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Korsvoll skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten    
    

    

    
    

 

Møtereferat 

 

Tilstede: 

 

 

Annike Refvem, Hugo Braaten, Geir Kjernli, Anders Sookermany, Eli Aspelund, 

Martine Myrvoll Olsen, Lillis Rabbing, Pilar Henie, Janne C. Standahl 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 23.11.17, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Janne C. Standahl 

Telefon: 23 00 53 70 

Neste møte: 11.01.18, kl. 17.00 – 19.00 

 

 Skolemiljøutvalg 

Leder og nestleder fra Elevrådet forteller om arbeidet med trivsel og skolemiljø.  

Opplever høy trivsel på skolen. I fjor viste Elevundersøkelsen lite mobbing og 

høy trivsel, håper det samme i år. Stormøte med politiet for 7.trinn neste uke, 

hvor tema er sosiale medier. Ulike tiltak som fremmer trivsel er Olweus-møter, 

jente- og guttemøter, vennegrupper, Trivselsassistenter som aktiviserer de små i 

friminuttene, fellessamlinger, idrettsdager, Fun Run, Gla`dag, ”Snu-ryggen-til-

mobbing”, m.m. Vi har en ”Vennebenk” i lille skolegård for de som trenger 

noen å være sammen med. Både positive og negative tanker om denne. 

 

Sak 22/17 Godkjenning av referat fra 21.09.17 og innkalling til møtet. 

Justering sak 18/17 ordet KAN (”…kan diskuteres”) sløyfes. Ellers godkjennes 

referat og innkalling.  

Sak 23/17 Økonomi – status skole og AKS 
Rektor redegjør for status for Korsvoll skole per 01.11.17. Forslag om å overføre 
mindreforbruk til personalseminar, samt styrking av lesekurs og spes.ped våren -18. 
AKS-leder redegjør for status i AKS per 01.11.17  
Vedlagt: månedsrapport og driftsrapport for skole og AKS, oktober -17. 
Forslag til vedtak: Driftsstyret godkjenner redegjørelse av økonomisk status per 
01.11.17. Det ytres støtte av enkelte til det skolen ønsker å bruke mindreforbruket til.  
AKS: Innspill fra representant om det kan være mulig for AKS å kartlegge 
dekningsgraden i forkant av et nytt år, kanskje gjennom spørsmål til foreldre om videre 
bruk, og dermed treffe bedre på budsjettet.  

Sak 24/17 Nasjonale prøver høsten 2017.  
Kort presentasjon av resultater for 5.trinn, samt hvordan våre elever presterer på 
8.trinn. UTSETTES TIL NESTE MØTE – ble ikke tid 
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Sak 25/17 Strategisk plan 
Kort gjennomgang av årets strategisk plan og satsningsområder for neste år. Valg av 
områder innenfor brukerperspektivet. Vi risikovurderer innenfor områdene. Lærerne 
er med på å utforme tiltak for å nå målene. Et bra verktøy hvis det brukes på en god 
måte. Innspill: Lavere AKS-deltakelse vil kunne påvirke hvordan AKS kan støtte opp 
under skolens arbeid med ferdigheter og fag, samt muligheten til å bygge opp om et 
trygt og inkluderende læringsmiljø. Det stilles spørsmål rundt hvilket nivå skolen 
trenger innspill fra DS, slik at skolen har ryggdekning for valg og tiltak som igangsettes. 
Det stilles spørsmål med på hvilken måte DS kan bidra.  

Sak 26/17 AKS – DS bestemmer løsning for å styrke økonomien på AKS  
Tobias Dahl fra FAU er med og legger frem resultatene fra FAU sin spørreundersøkelse 
om bruken av hel- og halvdagsplass på AKS. Aks-leder legger frem ulike forslag til 
hvordan økonomien til AKS kan styrkes. Tak på antall halvdagsplasser, eller annen 
måte å regulere timene barna er på AKS? Vedlegg til saken ettersendes på mail i 
forkant av møtet.  
 
Innspill fra deltaker om at det ikke foreligger nok skriftlige sakspapirer til å kunne 
beslutte en slik viktig sak nå. Det oppleves at resultat fra brukerundersøkelser ikke er 
lagt fram, og at det ikke er beregnet antall halvdagsplasser pr.trinn, og at ikke dette er 
gitt skriftlig. Det savnes også en strategisk inngang fra skolens side, med mål og 
helhetlig plan, fordeler og ulemper med ulike alternativer. Bør utsettes til neste møte 
fordi ikke budsjettet skal vedtas før i januar likevel. Det diskuteres hvorvidt det bør 
være et særmøte om dette over nyttår. DS-leder peker på at AKS trenger konkrete 
forslag til endringer som kan ivareta en bærende økonomi. AKS-leder peker på at alle 
tall er gitt ut tidligere i DS. 
Tobias Dahl legger frem resultatet fra undersøkelsen. Høy svarprosent. Det 
fremkommer at regulering av halvdagsplasser vil få betydelige konsekvenser for en del 
familier. Antall som bruker av halvdagsplasser øker for hvert år. 51 brukere av 
halvdagsplasser oppgir økonomi som grunn. Nesten 90% av halvdagsbarna oppgir at de 
ikke har behov for mer enn halvdagsplass.   
 
Forslag er å gå i dialog med KA, Koll m.fl. om å lage et opplegg MED AKS i AKS-tiden, 
med en blanding av AKS-assistenter og instruktører fra idrettslagene. Vi kan da være 
med på konkurransen, og samtidig kan idrettslagene rekruttere og beholde barna 
lenger i idrettslagene. FAU er villige til å bidra i arbeidet og dialogen med idrettslagene. 
AKS-leder peker på at Koll er en god samarbeidspartner, men at KA og tennis er mer 
kommersielle aktører som er vanskelig å utkonkurrere OG å lage et felles opplegg med. 
Det oppleves også vanskelig å kunne tilby gode aktiviteter når økonomien er så dårlig 
som nå, og bemanningen dermed kuttes.  
 
En arbeidsgruppe nedsettes for å gjøre grundigere undersøkelser rundt økonomi og 
foreldrenes mening, og dermed komme opp med alternative løsninger – om tre uker 
settes et nytt møte hvor en beslutning skal tas. Arbeidsgruppen består av Tobias Dahl 
og de som var med på undersøkelsen rundt bruken av AKS, samt Hugo og Pilar.  

Sak 27/17 Nytt fra skolen 

Ny rektor er presentert i personalet. 

Mange gjøremål i desember.  

Innspill om at det mangler en del referater på skolens hjemmeside.  

Annike Refvem     Hugo Braaten 

Driftstyreleder      Fungerende rektor 
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