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Møteinnkalling 

 

 

Til: Annike Refvem (leder), Anders Sookermany (foreldre), Martine Olsen (ansatt), Guro 
Lian (ansatt), Geir Kjærnli (H), Lillis Rabbing (SV), Tor Løken (Frp), Pilar Henie (AKS-
leder), Hugo Braaten (ass. rektor) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom ved personalrommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 11.01.18, kl. 17.00 

Saksbeh: Olav Knutsen  

Telefon: 23 00 53 70 

 
    
Sak 1/18 Godkjenning av referat fra møtet 21.09.17, og innkalling til møtet. 

Forslag til vedtak: Referat og innkalling godkjennes.  
 
Sak 2/18 Ny driftsstyreperiode fra 2018 

Oppnevningsperioden for flere medlemmer av driftsstyret gikk ut 31.12.17. Har bydelen 
innstilt nye medlemmer eller prolongeres det videre? 

 
Sak 3/18 Budsjett 2018 

Bystyret hadde justeringer av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen til behandling 
den 20. desember. Ved en inkurie ble byrådets forslag til justeringer tatt til orientering i 
stedet for vedtatt. Endelige budsjettrammer for grunnskolene i 2018 vil derfor ikke bli 
fastsatt før bystyret har fattet vedtak om ressursfordelingsmodellen. Driftsstyrets vedtak 
om budsjett for 2018 må derfor avvente bystyrets vedtak. Skolen må melde inn et 
foreløpig budsjett for 2018 innen 19.januar. 
 
Skolen fikk foreløpige budsjettrammer i uke 50. I ettertid er det bevilget midler til ekstra 
årsverk på 1.-4.trinn i forbindelse med innføring av ny norm for lærertetthet. Korsvoll 
skole er tildelt 1,5 årsverk fra 1.1.18 og ytterligere 1 årsverk fra 1.8.18. Skolen tildeles 0,77 
mill. per årsverk. Disse midlene legges til de foreløpige rammene.  

    
Vi er ikke kjent med når bystyret vil fatte vedtak om justering av 
ressursfordelingsmodellen. Rektor legger et oppdatert budsjett for 2018 frem for 
driftsstyret for orientering. 
 
I budsjettet for skolen skilles det mellom bygningsrelaterte kostnader og 
undervisningsrelaterte kostnader. Utgiftene skal også rapporteres på samme måte. Staten 
har vedtatt at ressurser til skoleformål skal rapporteres på denne måten slik at det er 
mulig å synliggjøre hvor mange penger de forskjellige kommunene bruker til undervisning. 
Dette gjøres ved å rapportere budsjettene inn som to funksjoner; 222 for 
bygningsrelaterte midler og skyss, og 202 for undervisningsrelaterte midler.  

 
Korsvoll skole skal i møte med UDE 11.januar om skolens budsjett. Et foreløpig 
budsjettforslag deles ut på møtet til orientering. 
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Sak 4/18 Strategisk plan 2018  

Se eget vedlegg. 
Skolens strategiske plan må være godkjent av Driftsstyret og oversendt Utdanningsetaten 
innen 19. januar 2018. Forslag til strategisk plan ettersendes. 
Forslag til vedtak: Strategisk plan for 2018 vedtas. 
 

Sak 5/18 Resultater fra elevundersøkelsen og nasjonale prøver 
  Gjennomgang av resultatene fra elevundersøkelsen 5.- 7.trinn og nasjonale prøver 5.trinn. 

Vedlegg ettersendes.  
 
Sak 6/18 Halvdagsplasser AKS 

Bestemmelsen om tak på 30% halvdagsplasser fra forrige møte, må følges opp med 
drøfting om hvordan plassene skal prioritere og fordeles. 

 
Sak 7/18 Nytt fra skolen 
  Informasjon om tilsettinger og personalkabal på skole og AKS. 
   
 

Eventuelt 
Info fra FAU? 

 
 
 
Annike Refvem        Olav Knutsen 
Leder         Rektor  
 
 
 
 
 


