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Mer-/mindreforbruk og fullstendighetserklæring
Driftsstyret skal behandle mer-/mindreforbruk for 2020. Protokoll fra driftsstyremøtet,
fullstendighetserklæring, årsregnskapsrapport og budsjettjusteringsfil for mer/mindreforbruket sendes UDE innen 9.3.21.
Skolene skal avlegge en fullstendighetserklæring ovenfor driftsstyrene. Disse erklæringene
danner grunnlag for etatens fullstendighetserklæring i forbindelse med avlegging av
etatens regnskap. Fullstendighetserklæringen er en forsikring på at skolen legger frem alle
opplysninger den sitter med. Rektor bekrefter fullstendighetserklæringen.
Årsregnskapsrapport viser skolens regnskapsresultat ved nyttår. Det viser et
mindreforbruk for skolen på 1,6 mill. Skolen har brukt mer penger i 2020 enn i 2019. I
budsjettet ble det kuttet to lærerstillinger og to assistentstillinger. Det er nå tilbakeført
1,6 lærerstilling og èn assistentstilling. Det er også lagt inn utvidelse av stillingen til IKTansvarlig ved skolen, grunnet drift og vedlikehold av flere digitale enheter enn tidligere.
Midler er også satt av til innkjøp av mer IKT-utstyr. Det er forventet at skolen skal bli
tildelt flere midler ila året, b.l.a 96 000 i kompensasjon for koronamidler og penger til
elever med særskilte behov (tre diagnoser). Det er ikke uvanlig at utdanningsetaten
fordeler andre midler i løpet av et skoleår.
Kommentar til kutt i bemanning: Korsvoll skiller seg ut med markant høyere antall
assistenter enn de andre skolene i bydelen. Skolen må se kritisk på dette.
Skolen informerer om at det brukes uforholdsmessige mye penger på drift av
spesialgruppen sett i forhold til tildeling. Gruppen er liten og mister derfor muligheten for
fleksibilitet i organsiseringen, og kan ikke benytte seg av stordriftsfordeler mange av de
rene spesialskolene eller større spesialgruppene kan. Våre elever har ofte mer enn èn
diagnose som utløser midler, men skolen får utbetalt penger for den diagnosen som
utløser lavest sum. Misforholdet og argumentasjon rundt dette er meldt inn til UDA for
andre år på rad. Misforholdet er på nesten en million. De politiske representantene i DS
melder at de ønsker å ta dette videre og vil gjerne ha kopi av rektors mail til UDA.
AKS: 103 000 i mindreforbruk pga en ansatt som sluttet og omorganisering som følge av
dette. AKS har stor forskjell i resultatet 2019 og2020 pga stort innkjøp til b.l.a
kjøkkenutstyr. En kommentar knyttet til skolens reduksjon av assistentstilliner: Skolen og

[Skriv her]

AKS tilbyr assistentstillinger sammen, og mange søkere ønsker «kombistillinger», som er
jobb på både skole og AKS for å få en fulltidsstilling. Det er ikke like attraktivt med kun
stilling på AKS, da dette kun blir stilling på 50%. Dersom skolen kutter i sine
assistentstillinger vil en del av heltidsstillingene falle bort, og kvaliteten på søkerne vil
kunne blir dårligere.
Rektors forslag til disponering av mindreforbruk og budsjettjustering godkjennes av et
samlet driftstyre.
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Rødt nivå – erfaringer fra januar
Noen foresatte har vært opptatt av uheldige kohortinndelinger og konsekvenser
av dette. Perioden med rødt nivå er evaluert i skolens organer; Ny organisering
på rødt nivå fungerte godt. Elevene var til stede på skolen i stor grad. Modellen er
bærekraftig og det ble drevet mer fysisk undervisning for elevene på vår skole
enn ved de andre skolene vi har kjennskap til. Skolens mål var å ha mest mulig
fysisk skole og minst mulig hjemmeskole. Spesialundervisningen ble opprettholdt
i skolens modell, og lærernes arbeidstidsavtale ble ivaretatt.
Lærerne har kommet med innspill til ledelsen om at Informasjonen som gikk ut
internt i overgangen mellom nivåene var uklar på noen områder, og også var
ønsket raskere. Skolens beredskap for senere nivåendringer skal ta utgangspunkt
i modellen som ble brukt og erfaringene fra januar. Alle planer ligger klare til
neste gang. Skolen er nå i gang med å se på kommunikasjonen, først og fremst
internt, til eventuelle senere overganger mellom nivåer. AMU jobber med dette
videre.
Skolen fikk noen få negative tilbakemeldinger fra foresatte ifm kohortinndelingene.
Foreldrene melder om at det kan være uheldig for noen elever å trekkes ut av klassen sin
og inn i nye kohorter. Spesielt om disse blir trukke ut hvis rødt nivå gjentas/varer over tid.
Det kan være spesielt sårbart for yngre elever å trekkes ut av klassen, men også for noen
av de eldre elevene. Bl.a. kan det få negative konsekvenser for elevene utenom skoletid
mht. sosial utestengelse. Skolen ønsker å være tydeligere neste gang på hvilke kriterier
som gjelder for inndeling.
Det har kommet kritikk fra lærerne på at skolen gikk tilbake til gult fra rødt nivå
ved første anledning. Lærerne ønsket å drive på rødt nivå ut uken.
Skolen opplever å være bedre forberedt på en eventuell ny periode med rødt
nivå.
Foreldrerepresentanten påpeker svak koordinering fra UDE. Det antas at skolen
hadde sluppet uklare forventninger fra foresatte og ansatte med klarere føringer
og tydeligere kommunikasjon. Det har vært diskusjoner i FAU rundt inndeling av
kohorter. Smittevernmessig stilte foreldre spm rundt å dele elever fra alle tre
klassene til en ny kohort. Svar til dette er at det skal være smittevernmessig
forsvarlig å dele inn i helt nye kohorter med minst 48 timer mellom. Her var det
faktisk 72 timer mellom fordi mandagen var hjemmeskolen mens skolen
omorganiserte de fysiske rommene for å ta imot ti nye kohorter til egne, nye
rom. Skolen var kritisk til at det ble gitt beskjed om at det var greit å gå tilbake til
gult nivå midt i uka, med da igjen nye kohorter. Skolen ser at det er sprik i
forventninger til foresatte og skolen. Vi som skole ønsker oss tydeligere
forventninger fra UDA og politikerne i forbindelse med overgangene. Det er fint å
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kunne ha handlingsrom til selve gjennomføringen og utforming av en modell som
passer skolen lokalt, men rammene bør komme tydeligere frem fra sentralt hold.
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Nytt fra skolen - orienteringssaker
Tilsettingsprosess – kontorleder. Kontorleder går av med pensjon. Det er
mange søkere til stillingen.
Arbeid med nettvett. Skolen har utarbeidet en plan for nettvett. Det vil være
ekstra fokus på nettvett i undervisningen i tre perioder hvert år; i oppstart
høsten, ukene etter høstferien og perioden mellom vinterferie og påskeferien.
Her vil lærerne bruke undervisningsmateriell fra Barnevakten, Bruk Hue og
Redd Barna. Vi legger opp til foreldre-barn-møter i nettvett på 3-6.trinn. Her
bruker vi Barnevakten som foredragsholdere. Disse møtene blir digitale i år.
Skolen legger inn nyheter på hjemmesiden for foresatte med jevne
mellomrom.
Skolebehovsplanen 2022-2031 er utsatt og planlegges sendt på høring 14. april
med høringsfrist 6. juni. Den vil si noe om prognoser knyttet til elevtallvekst
og rundt ev utbygginger, omgjøring av skoler og endring av skolegrenser.
Inntaksområder kan endres. Ingenting tyder på at skolebehovsplanen skal
medføre noen endringer for oss. Dersom dette likevel skulle skje, må
driftstyret uttale seg om dette.
Måltallene i strategisk plan er oppdatert. Det er lagt inn mer realistiske mål
knyttet til resultatene på nasjonale prøver 5. og 8.trinn. Det påpekes en
nedgang i resultatene på 5.trinn i år vs resultatene i 2019. Driftstyret er
opptatt av å følge med på resultatene historisk. Skolen bruker resultatene
aktivt og setter inn tiltak etter disse, både på klasse- og elevnivå. Resultatene
på kartleggingsprøvene på 1-3.trinn og overgangsprøvene for 4. trinn følges
også grundig opp. Leder av DS påpeker at prøvene (norsk, matematikk, engelsk)
viser en relativt stor nedgang i resultatene på 5.trinn i 2020 vs resultatene i 2019
og at dette oppfattes uheldig mht. utvikling av elevenes ferdigheter. I engelsk er
det uheldig hvis svake resultater først oppdages på 5. trinn (26% av elevene på 5.
trinn var på laveste mestringsnivå i 2020). Det stilles spørsmålstegn ved at
måltallene for norsk og matematikk på 8. trinn (for Korsvoll som avgiverskole)
settes lavere enn de faktiske resultatene i 2020.
Det er under aktiviteter i strategisk plan skrevet inn formuleringer knyttet til
utenforskap og engelsk jmf innspill fra FAU.
Orientering om økonomi (se vedlegg). Viser til innspill vedr. spesialgruppen og
utgifter knyttet til denne tidligere i referatet.
Eventuelt

Eli Aspelund
Leder

Olav Knutsen
Rektor
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Vedlegg sak 6/21:
Fullstendighetserklæring

Skolene/tjenestestedene utarbeider et dokument som minimum utkvitterer følgende:
•

Årsregnskapet inneholder alle opplysninger om kjente økonomiske forpliktelser av
betydning.

•

Årsregnskapet inneholder opplysninger om det er foretatt handel/transaksjoner med
nærstående parter og beskrivelse av hvordan eventuelt forholdet er håndtert.

•

Ved avvik fra lov- og forskrift om offentlige anskaffelser skal det kommenteres.

•

Skolen/tjenestestedet har oversikt over om egne ansatte har deltatt i konkurranse, har
inngått kontrakt med kommunen eller har opptrådt som konsulent/representant for
leverandør overfor Oslo kommune.

•

Skolen/tjenestestedet kjenner til eventuelle hendelser etter utløpet av regnskapsåret av
vesentlig betydning for årsregnskapet.

•

Skolen/tjenestestedet har vurdert risikoen for misligheter eller andre uregelmessigheter
som er av vesentlig betydning for årsregnskapet.

•

Skolen/tjenestestedet er kjent med sitt ansvar for å iverksette hensiktsmessige
regnskapsrutiner og kontrolltiltak for å forhindre og avdekke misligheter og feil.

•

Skolen/tjenestestedet har oversikt over ansattes bierverv og har forhåndsgodkjent disse i
henhold til personalreglementet § 13.2.

•

Skolen/tjenestestedet har i løpet av foregående år gjennomgått og oppdatert de ansattes
pårørende informasjon i HR-systemet

•

Skolen/tjenestestedet har regnskapsmessig oversikt over ansattes bruk av skolens lokaler,
utstyr og kjøretøyer til egne formål.

•

Skolen/tjenestestedet bokfører naturalytelser i Agresso HR. Med naturalytelser menes
blant annet tjenestebolig, reiseregninger, telefongodtgjørelse og bruk av kredittkort i
etatens navn.

•

Skolen/tjenestestedet sitt arbeid for å gjøre ansatte kjent med Oslo kommunes etiske regler
og normer, personalreglementet og varslingsmottaket i Utdanningsetaten.

•

Skolen/tjenestestedet håndterer kunstverk tilhørende Oslo kommune i henhold til rutiner
beskrevet i Byrådets rundskriv 6/2005

•

Skolen/tjenestestedet kontrollerer lønnsrapporter og dokumenterer eventuelle avvik i
henhold til rutiner for godkjenning av lønnsrapport.

