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Annike Refvem, Henrik Kolderup, Dan Lorntzsen, Aman Singh, Lillis Rabbing, Tor 
Løken, Olav Knutsen, Hugo Braaten  

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 26.09.19, kl. 17.00 – 19.00. 

Referent: Hugo Braaten  

Telefon: 23 00 53 70 
  
 

Sak 15/19 Godkjenning av referat fra møtet 25.09.19 og innkalling. 
Dan Lorntzsen og Aman Singh trer inn i DS frem til nyttår som representanter for 
ansatte. Både DS representanter og varamedlemmer fra personalet har sluttet på 
skolen eller er i permisjoner. Nye medlemmer velges fra nyttår. Nye 
representanter etter jul også for Lillis Rabbing (politisk) og DS-leder Annike Refvem 
(foresatt). Referat og innkalling godkjennes. 

Sak 16/19 Evaluering av DS 
Rask gjennomgang av ansvar og rolleavklaring. Tar vi opp de riktige sakene og 
blir DS involvert der det er naturlig. Strategisk plan og resultatoppfølging er 
viktig for DS, samt oppfølging av økonomi for skole/AKS. Rektor ansvarlig for 
driften – DS viktig forum i oppfølgingen. 

Sak 17/19 Økonomi 
Skole: Tertialrapport fremlagt for DS. Mindreforbruk så langt 2019 (3%) siden vi 
ikke har ansatt nok lærere ihht lærertetthetsnorm, mindreforbruk 2018 samt 
tildeling fra mindreforbruk i UDE sentralt. 
AKS: Tertialrapport fremlagt. Prognose for mindreforbruk så langt i år på 
80.000kr. Tildeling av midler til gratis kjernetid på 1.trinn er nytt av året. Åpning 
av AKS for 5.trinn har gjort det vanskelig å forutse utgifter/inntekter. 

Sak 18/19 Møteplan våren 2020  
16.januar, 5.mars og 28.mai. 

Sak 19/19 Nytt fra skolen – orienteringssaker 
-Trivselsundersøkelse 1. – 4. trinn. Nytt av året, bestemt av byrådet. 
-Trivselsledere. Voksne arrangerer aktiviteter i storefri.  
-Elevaktive læringsformer. Kursrekke for å møte noen av kravene i ny lærerplan. 
-Nasjonale prøver 5.trinn: 2. – 27.september (regning, lesing og engelsk) 
-Lærertetthetsnorm og tilsettinger. Nettopp avsluttet ansettelsesprosess – to nye 
lærere ansatt. Skolen mangler fortsatt lærere for å tilfredsstille kravene. 
-Klagesaker/mobbesaker: Skolen lager ikke lenger enkeltvedtak, men 
aktivitetsplaner for å ivareta elevers psykososiale læringsmiljø. 11 saker forrige 
skoleår, de fleste av dem er avsluttet. 
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Eventuelt -Info fra FAU. Ingen store saker behandlet så langt i år. 
-Fra forrige DS – dysleksivennlig skole, tas opp på neste møte. 
-Elever som ikke møter til skolestart etter ferien. Ikke utfordring hos oss, men 
skolen plikter å melde fra hvis noen uteblir. 
-Budsjettforslag fra byrådet forlenger mange av satsingsområdene fra forrige år. 
-Gratis kjernetid på AKS for 1.trinn forlenges, men det blir ikke utvidet til å gjelde 
2.trinn neste år. 
-AKS for 5.trinn er nytt av året på Korsvoll. Utgangspunktet var spørsmål fra 
elevene om å få en base for 5.trinn. Svært få andre skoler har tilsvarende. 30 elever 
benytter seg av tilbudet noe vi ser på som en suksess.  

  
 
 
 
Annike Refvem                  Olav Knutsen 
Driftstyreleder      Rektor 


