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Møtereferat 

 

 

Tilstede: Morten Danielsen (ekstern), Henrik Kolderup (foresatt), Borgar Aamaas (vara 
ekstern), Eli Aspelund (foresatt), Linn Østby (ansatt), Gitle Solstad Brekke (ansatt), 
Janne Standahl (ass. rektor). 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Teams 

Møtetid: Torsdag 24.9.20, kl. 17.00 

Saksbeh.: 

Forfall:  

Olav Knutsen  

Knut Tore Meiner 

Referent:  Janne Christine Standahl 

Telefon:  23005370 
 
Sak 17/20 Godkjenning av referat fra møtet 28.5.20, og innkalling til møtet 

Referat og innkalling godkjent.  
 
Sak 18/20 Økonomi, 2.tertial 

Orienteringssak. Se vedlegg: Tertialrapporter for skole og AKS. 
Ingen avvik for skolen (0,05). Det kunne vært mer penger til gode, da vi har brukt en 
del midler på koronatiltak i form av bemanning. 590 000 kr har gått til dette. Vi ender 
opp mot kr. 750 000 når alt er gjort rede for. Dette tilsvarer en lærerstilling. Vi har 
klart å øke bemanningen slik vi planla denne høsten. Vi bruker litt mindre på lønn enn 
antatt. Prognosene ser bra ut. Ligger an til 300 000 kr pluss. Vi fører alle 
koronautgifter på et prosjektnummer, som vi håper å få igjen senere. Vi får også 
mindre leieinntekter. Vi har ikke redusert verken bemanning eller renhold på skolen. 
Vi har fremfor å øke renhold, har vi omdirigert- gjort prioriteringer på de områdene 
som er i bruk, framfor for å opprettholde renhold på områder som er i bruk.  
 
AKS: Manglende oppholdsbetaling mars og april fører til røde tall på rapporten Disse 
pengene er lovet tilbakeført. Det har vært mye usikkerhet knyttet til budsjett. Nå ser 
vi at det vil bli et pluss, slik at planlagte innkjøp kan bli gjort. Det vil medføre balanse. 
Vi bruker mindre på lønn enn budsjettert. Vi har færre barn på AKS grunnet korona, 
ingen 5.trinn base. Mye ekstrautgifter i bemanning spesielt i perioden med 42 
kohorter (mars). Målet er at AKS går i balanse. Matservering har vært utsatt pga 
usikkerhet rundt økonomi, men nå som vi vet at penger blir tilbakeført starter 
matservering opp etter høstferien.  
  

Sak 19/20 Orienteringssak om Ny Læreplan (LK20) 

  Eget vedlegg (foreldremøte-pdf) og saksunderlag er sendt ut. 
Koronasituasjonen har påvirket arbeidet med læreplanen. Læreplanarbeidet kjemper 
om plassen med koronaberedskap. Koronasituasjonen påvirker samarbeidet på tvers i 
personalgruppen, og vi har færre felles arbeidssamlinger. Arbeidet med læreplanen vil 
være et kontinuerlig arbeid i lang tid fremover. Utfordringen med dette arbeidet er å 
binde sammen en slags mal for de konkrete planene i fag, med verdigrunnlaget som vi 
finner i ny læreplan. Vi er opptatt av at overordnet del i planen skal gjennomsyre alt vi 
gjør i den videre, konkrete planleggingen i de ulike fagene. Vi prøver oss frem, og vi 
utforsker det nye planleggingsverktøyet som foreligger, samtidig som vi må sørge for 
å ivareta en progresjon og rød tråd gjennom 1.-4. og 5.-7. trinn. Vi utveksler erfaringer 
og ideer i nettverk med andre skoler. Dette er en kollektiv prosess, hvor vi ønsker at 
lærerne skal bruke tid på å utvikle noe de har eieforhold til.  



[Skriv her] 

 

 
Sak 20/20 Korsvoll skole i koronatid  
  Orienteringssak. Se oppdatert vedlegg, "notat – hjemmeskole"  

Vi opplever et stort ansvar i det å drive skole om dagen. Vi forbereder oss mentalt og 
praktisk på en situasjon med karantene på ett eller flere trinn. Lærerne har brukt 
planleggingstid på å utarbeide opplegg til eventuelle situasjoner som det. Strukturer 
for samarbeid med lærere ligger tilgjengelige nå, i motsetning til i vår da pandemien 
brøt ut. Lærerne har erfaring med plattformer som er effektive i et digitalt samarbeid. 
Det er viktig å tenke ut et «worst case scenario» for å være forberedt hvis det smeller. 
Skolen tar ingen avgjørelser alene vedr.karantene. Vi kontakter alltid bydelsoverlege 
og smittesporingsteam for anbefalinger når det gjelder dette og varsling mot 
foresatte. Skolen har opparbeidet seg en solid vikarpool denne høsten, slik at 
beredskapen er god ved fravær blant ansatte.  

 
Sak 21/20 Møteplan for høsten 2020  

Vi har avtalt møtedatoer: torsdag 24.9. og 26.11.Forslag om ekstraordinært møte 
i forbindelse med ressursfordelingsmodellen med frist ultimo oktober. Rektor vil 
sende ut høringsuttalelsene. FAU har møte 16.oktober. Det foreslås et 
arbeidsmøte i uke 43/44, avhengig av høringsfristen.  
Vedrørende møtedager; Se vedlegg om høring; i ressursfordelingsmodellen. 
 

Sak 22/20 Nytt fra skolen - orienteringssaker 
1. Koronarelaterte utgifter 
2. "Hvorfor Det?", (barn forsker på egne spørsmål) Skolen er med på dette også i 

år. Det blir et annerledes opplegg i år, hvor den avsluttende utstillingen blir 
digital i år. Plakatene blir stilt ut i Filmsalen. Elevrådet skal gå rundt og forsøke 
å skape begeistring rett før påmeldingsfristen.  

3. Stamnettprosjekt - planlagte transportveier til riggområde Oset. Utbygging 
av vannforsyningsanlegget på Oset krever mye tungtransport langs 
Maridalsveien. Planer blir lagt ut i vinter. FAU bør gå inn i planene og se 
hvordan det vil påvirke skolevei og vei til fritidsaktiviteter for barna våre. 
«Barnetråkk» er et prosjekt som skal kartlegge elevenes ferdselsmønster i 
forkant av dette arbeidet.  

4. Foreldremøter høsten 2020 (se pdf-vedlegg). Ny fraværsføring i appen. 
Åpner ikke for om barnet er syk eller ikke, kun om barna kommer på 
skolen.  

 
Eventuelt 
Info fra FAU:  
Er det tiltak skolen ser som kan gjøre uteområdet bedre i den situasjonen vi er i nå? 
FAU har oppsparte midler og kan bidra til dette! Er dette noe for Elevrådet!  

 
 
Eli Aspelund        Olav Knutsen   
Leder         Rektor 


