
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Korsvoll skole 
  

 

 
 

 

    
Utdanningsetaten    
    
    
    
    

 

Møtereferat 

 

Tilstede: 

 

 

Annike Refvem, Henrik Kolderup, Dan Lorntzsen, Aman Singh, Lillis Rabbing, Geir 

Kjernli, Olav Knutsen, Hugo Braaten  
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Møtested: Møterommet, Korsvoll skole 
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Sak 20/19 Godkjenning av referat fra møtet 25.09.19 og innkalling. 

Vedtak: Referat og innkalling godkjennes. 

Sak 21/19 Økonomi 

Skole: Mindreforbruk på lønn så langt i år på 770.000. Det er gjort tilsettinger 

med virkning fra desember. Bestillinger gjort til utstyr til spesialrom og økt 

tilgang på IKT-utstyr er ennå ikke forfalt til betaling. Skolen mangler fortsatt 

lærere med tanke på lærertetthetsnorm, til tross for flere forsøk på ansette 

flere lærere. DS (mars 2020) vil bestemme hva evt. mindreforbruk skal brukes 

til. 

Aks: Mindreforbruk grunnet store sykelønnsrefusjoner, samt inntekter fra AKS 

for 5.trinn. Evt. mindreforbruk vil gå til innkjøp av utstyr og tilrettelegging for 

mattilbud.  

Vedtak: Fremlagte rapporter tas til orientering 
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Sak 22/19 Strategisk plan 2020: 

Skolens strategiske plan og budsjett må være godkjent av Driftsstyret innen 21. 

januar 2020. Forslag til plan er behandlet i skolens plangruppe 25.november.  

Strategisk plan tar utgangspunkt i Strategisk kart for Osloskolen, samt politiske 

føringer for hva som skal prioriteres (Eks Barnehjernevernet). I tillegg skal den 

inneholde skolens arbeid med implementering av ny læreplan, samt lokale 

prioriteringer av hva skolen trenger å ha fokus på.  

Strategisk plan for 2020 viderefører hovedfokus fra foregående år; trygt og 

inkluderende læringsmiljø. FAU har spilt inn ønske om å inkludere noe om 

informasjon rundt vanskelige elevsaker/klassemiljøsaker, samt fokus på «Digital 

dannelse» - holdninger på nett. Mål fra skolen sin side om å ha en mer ferdigstilt 

strategisk plan, med innspill fra driftsstyret og FAU, klar før nyttår. Sendes ut via e-

post til nåværende driftsstyre. Skolen er en del av innsatsen «Elevaktive 

læringsformer» for å sikre at vi tilbyr undervisning tilpasset den enkelte elev.  

Skolen jobber med at elever og lærlinger skal ha et trygt og godt læringsmiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep – 

innspill om FAU sine kommentarer angående digitale holdninger kan komme inn 

her. 

Presisere hva PGS-modellen er i strategisk plan og synliggjøre under tiltak 2 at det 

gjelder både skolen og AKS.    

 

Sak 23/19 Nytt fra skolen – orienteringssaker 

• Dysleksivennlig skole – viktig at skolen jobber bevisst med hvordan 

hjelpe med barn med dysleksi, men trenger ikke et diplom for å bekrefte 

det.   

 

• Resultater for 5.trinn og avgangselever. (Se vedlegg til innkalling) 

Svært gode resultater i lesing og regning for 5. trinn. Noe lavere i engelsk, 

men fortsatt over snittet på landsbasis.  

Det samme gjelder også avgangselevene og mønsteret har vært sånn de 

siste 6 årene.   

Eventuelt • Innskriving av nye elever i januar 2020, per dags dato er det 82 barn. Skolen 

har plass til 84 og regner med det at det vil bli fullt.  

• Hvorfor det? – Forskerutstilling for barn, arrangert av foreldrene, ble 

arrangert forrige helg til stor suksess.  

• Info fra FAU: Skoleveigruppe har sett på risikosoner rundt skoleveien til 

barna og vært i kontakt med bymiljøetaten. Fått positivt svar, men de lover 

ingenting.  

  

 

 

    

Annike Refvem                  Olav Knutsen 

Driftstyreleder      Rektor 


