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Møtereferat 

 

Tilstede: 

 

 

Annike W. Refvem, Nicolai Heyerdal, Kathrine S Malme, Lillis Rabbing, Guro 

Lian, Hugo Braaten, Geir Kjærnli, Martine Myrvoll Olsen, Pilar Henie, Eli 

Aspelund (vara for Tor Løken)) 

Elevrådet ved Vilja og Lucas fra 6. trinn tilstede i første del av møtet, som var 

forbeholdt Skolemiljøutvalget. 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 24.11.16, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 

Neste møte:  

 

Skolemiljø-

utvalget 

1. Olweusarbeidet: Snu ryggen mot mobbing hver høst. Felles markering i 

samarbeid med FAU, elevråd og ansatte. Mål for Olweusarbeid på alle 

ukebrev. Olweusarbeid i klassene for å forebygge mobbing. 

2. Elevundersøkelsen: Årlig undersøkelse 5.-7.trinn for å kartlegge 

mobbesituasjonen på skolen. Anonym, men vi får ut resultater på klasse- 

og trinnivå. Resultatet legges fram for Skolemiljøutvalget på neste møte 

som vil være i mars.  

3. Innsamlingsaksjonen: I år samlet vi inn ca. 80.000 kr til Røde Kors. 

Fellessamling på FN-dagen med info om flyktningsituasjonen. Det å 

samle inn penger til felles mål er positivt for skolemiljøet 

4. Saker elevrådet jobber med: Snakker om hærverk på skolen og om å ta 

vare på skolen. Mye fokus på at de voksne skal være til stede i de "blinde 

sonene", for eksempel toaletter, ganger og garderober. Der kan de lett 

skje at mobbing/erting oppstår.  

Elevenes ønsker om innkjøp til skolen. Forslag om flere farger i 

skolegården.  

Sak 25/16 Godkjenning av referatet fra møtet 22.09.16 (revidert) og 13.10.16 samt 

innkalling til møtet. 

Forslag til vedtak: referat og innkalling godkjennes 
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Sak 26/16 Økonomi 

Status pr 01.11.16. Rektor redegjør for status for skolen. 

Økonomisituasjonen endres gjennom året, grunnet uforutsette forhold, blant 

annet ekstratildelinger fra utdanningsetaten. Lønnsutgiftene er i henhold til 

budsjettet. Skolen har mindreforbruk 2016 på omtrent 640.000kr. Ønsker å kjøpe 

inn 60 Ipader og to nye ladeskap. Lærere kurses i bruk av Ipad i undervisning. 

Kontorpersonalet på Korsvoll er lavere lønnet tilsvarende stillinger på 

naboskolene. Ønsker å heve lønnsnivået tilsvarende naboskolene. 

Ønske om belysning ved porten i Havnabakken. Undersøker om 

undervisningsbygg skal påkoste lys eller om skolen må sette av midler til dette. 

AKS-leder redegjør for AKS. AKS får tilbakebetalt penger fra OPS pga av at 

mange av de ansatte er ansatt kun kort tid. Ansatt ekstra personell pga 

elevutfordringer. Gjort mange innkjøp for læringsstøttende aktiviteter. Estimert 

mindreforbruk 2016 på omtrent 250.000kroner. Ønsker blant annet å bruke 

midler på ekstra assistent og ekstra baseleder (kalles AKS-koordinator?) våren 

2017.  

Månedsrapporter skole og AKS ble lagt frem på møtet. 

Driftsstyret stiller seg bak redegjørelsene 

Sak 27/16 Strategisk plan 2016 – evaluering og veien videre i 2017 

Gjennomgang av årets strategiske plan. Kollegaveiledning ikke gjennomført 

2016, tas med inn i 2017.                                                                         

Digresjon: Korsvoll og Kringsjå skoler skal være kritisk venn. Ledelsen skal se 

undervisning hos hverandre, samtale med lærere og elever for å finne ut om det 

er samsvar i det som fortelles og det vi ser i klasserommet.  

2017: Nytt byråd har endret ordlyden i Utdanningsetatens strategiske kart 

(Strategisk kart for 2017 – 2020 er vedlagt). På Korsvoll vil punktet om AKS 

slås sammen med punktet om grunnleggende ferdigheter. Driftsstyret hadde 

følgende innspill til skolens arbeid med planen:  

Det er viktig at skolen har fokus på følgende områder når de legger strategi for 

neste år: 

 

Brukerperspektivet: 

Område 2: "Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og 

evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal 

utvikles gjennom hele skoleløpet" 

Område 3: "Flere elever og lærlinger (…) være godt forberedt til høyere 

utdanning og arbeidsliv" 

Område 4: "Elever og lærlinger skal ha et trygt, inkluderende læringsmiljø, fritt 

for mobbing" 

Kvalitetsperspektivet: 

Område 2: "Flere elever skal delta i AKS. Aks skal sammen med skolen bidra til 

(…) og elevenes sosiale og fysiske utvikling" 

Ressursperspektivet:  

"Osloskolen skal rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale" 

 

Strategisk plan 2017 utarbeides i samarbeid mellom ledelsen og lærerne. Ser 

ikke for oss store endringer fra 2016 til 17. Godkjennes av Driftsstyret innen      

20. januar 2017. Driftsstyremøtet holdes 17.januar 2017. 
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Sak 28/16 Nytt fra skolen                                                                                                       

I forlengelsen av skolemiljøutvalget: Oversikt over enkeltvedtak om elevenes 

psykososiale miljø. 12 enkeltvedtak fattet ved skolen 2016. Elever med 

utagerende atferd eller konflikter grunn til mange av vedtakene. 

Endrede skolegrenser for ungdomsskolen: Skolegrensen ble flyttet til å gå ved 

Havnajordet. Det betyr at flere elever fra Korsvoll skal til Nordberg enn først 

antatt.  

Resultater nasjonale prøver 5.trinn: Engelsk (nivå 1:12/ nivå 3: 35) Lesing: 

(nivå 1: 8/nivå 3: 54) Matematikk: (nivå 1: 6/nivå 3: 55)                                                                                

Orientering om medarbeiderundersøkelsen: Ny undersøkelse 2016 (10 

faktor). Forskningsbasert undersøkelse som om handler 10 faktorer med 

betydning for egen arbeidssituasjon.  Gjennomgås i DS i neste møte.                                                                               

Personal. svangerskapspermisjoner, lærere som slutter, nyansettelser osv 

Rektor redegjør om endringer som kommer i løpet av skoleåret. Det er fire 

gravide. En har allerede gått ut i permisjon. De tre andre går ut i permisjon i 

løpet av våren. En lærer slutter 1. februar. Det har vært en del 

nyansettelser/vikarer i løpet av høsten, fordi det har vært lærere som slutter. 

Dette har vært uforutsigbart for skolen.  

Sak 29/16 Eventuelt 

-Høringsmøte om ressursfordelingsmodell i februar. Rektor og representant for 

DS og FAU deltar på møtet. DS utarbeider høringssvar.                                            

–Forskningsprosjektet "Hvorfor det" har utstilling søndag 27.11.16.  

Neste Driftsstyremøte holdes tirsdag 17. januar.                                                                          

  

 

 

 

Annike Refvem     Kathrine Selvikvåg Malme 

Driftstyreleder      Rektor 


