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Til: Annike Refvem (leder, foresatt), Anders Sookermany (foresatt), Martine Olsen 
(ansatt), Guro Lian (ansatt), Geir Kjærnli (ekstern), Lillis Rabbing (ekstern), Tor Løken 
(ekstern), Hugo Braaten (ass. rektor) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom ved personalrommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Onsdag 19.9.18, kl. 17.00 

Saksbeh: Olav Knutsen  

 
    
Sak 21/18 Godkjenning av referat fra møtet 24.5.18, og innkalling til møtet 

Forslag til vedtak: Referat og innkalling godkjennes.  
 
Sak 22/18 Økonomi  

Orientering om økonomisk tertialrapport pr. august for skole og AKS. Orientering om 
ny lærertetthetsnorm. Vedlegg sendes i egen e-post eller deles ut på møtet.  
Forslag til vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors tertialrapporteringer. 
 

Sak 24/18 Ny Forskrift om kommunale aktivitetsskoler 
Ny forskrift gir ikke anledning for skolen til å begrense antall deltidsplasser. Det betyr 
at driftsstyret vedtak om dette ikke kan gjennomføres. Dette får følger for 
økonomien. (vedlegg). 
Forslag til vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning. 

 
Sak 25/18 AKS-undersøkelsen 2018 

Våren 2018 ble det gjennomført en sentral initiert brukerundersøkelse for 
aktivitetsskolene i Oslo (vedlegg i dette dokumentet). 
Forslag til vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning. 

 
Sak 26/18 Kort orientering om ny læreplan 

Nye generell del av lærerplanen er vedlagt i e-post. 
 
Sak 27/18 Nytt fra skolen - orienteringssaker 

 Oppstart av skoleåret 
 Nasjonale prøver 2018 
 Snu ryggen til mobbing-markering 

 
Eventuelt 
Info fra FAU? 

 
Annike Refvem        Olav Knutsen   
Leder         Rektor  
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Vedlegg sak 24/18: 
 
De viktigste endringer i ny forskrift i forhold til forrige forskrift er:  
 
§ 4 (gml § 10) Det fremgår av første ledd at rektor treffer vedtak om tildeling av plass i 
aktivitetsskolen.  
 
§ 4 (gml § 12) Søknadsfrist for barn som ønsker plass fra august, er nå endret til 15. mai. Det er 
anledning til å søke om plass og bytte av plass gjennom hele året, ref § 7 siste avsnitt.  
 
§ 5 (gml § 7) Rektor kan ikke sette begrensninger i antall plasser i aktivitetsskolen. Dette 
innebærer at det ikke lenger er anledning til å sette tak på antall heltids- og deltidsplasser.  
 
§ 6 (gml § 8) Aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager 
inntil to dager i året. Dette betyr at det kan være inntil to felles planleggingsdager.  
 
§ 7 (gml § 9) Deltidsplass er et tibud på inntil 12 timer per uke som kan benyttes før og etter 
skoletid.  
 
§ 8 (gml § 6) Den som har ansvaret for den daglige ledelsen av aktivitetsskolen skal ha høyere 
pedagogisk utdanning.  
 
§ 10 (gml § 7) Aktivitetsskolen har prioritet til å benytte skolens lokaler etter skoletid og frem til 
aktivitetsskolens stengetid.  
 
§ 11 (gml § 15) Det er nå vedtatt at kapitalinntekt i tillegg til personinntekt skal ligge til grunn 
for oppholdsbetalingen.  
 
§ 20 Klage (gml § 25) Det er presisert at tildeling av plass m.fl. er enkeltvedtak. Det er også 
enkeltvedtak når man kjøper timer utover deltidsplass. Det innebærer at foresatte må sende 
skriftlig søknad. Vi anbefaler at skolene utarbeider gode rutiner for frister ved søknader om 
ekstra timer for å skape forutsigbarhet.  
 
I forskriften er begrepene halvdagsplass og heldagsplass er erstattet med deltidsplass og 
heltidsplass.  
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Vedlegg sak 25/18: 
 
 
Spørsmålene i undersøkelsen: 
 
27: I hvilken grad opplever du å få god nok informasjon fra skolen/AKS om hva som kan  

forventes av AKS-tilbudet? 
28: I hvilken grad opplever du at AKS gir god nok informasjon om åpningstider og ferieplaner? 
29: I hvilken grad opplever du at AKS gir god nok informasjon om hvilke aktiviteter ditt/dine  

barn deltar i? 
30: I hvilken grad opplever du at AKS gir god nok informasjon om aktivitetstilbudet i AKS? 
31: I hvilken grad opplever du at det er en god sammenheng mellom innhold og aktiviteter i  

skolen og AKS? 
32: I hvilken grad opplever du at de ansatte i AKS er imøtekommende overfor deg som foresatt? 
33. I hvilken grad opplever du at ditt barn er trygt i AKS? 
34. I hvilken grad opplever du at ditt barn trives i AKS? 
35: I hvilken grad er du fornøyd med bredden i aktivitetstilbudet som tilbys ved AKS? 
36. I hvilken grad opplever du at AKS bidrar til ditt barns faglige utvikling? 
37. I hvilken grad opplever du at AKS bidrar til ditt barns sosiale utvikling? 
38: I hvilken grad opplever du at bemanningen ved AKS er god nok? 
39: I hvilken grad opplever du at kompetansen blant de ansatte ved AKS er god nok? 
40: I hvilken grad opplever du at åpningstidene ved AKS er tilfredsstillende? 
43: Hvor godt fornøyd er du med tilbudet ditt/dine barn får ved AKS? 
 
 
Resultat for Korsvoll aktivitetsskole: 
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Korsvoll sammenlignet med snittet i Oslo: 
 

 
 
 
Korsvoll sammenlignet med skolene: Disen, Tåsen, Grefsen, Kjelsås, Grefsen og Ullevål: 
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Utvikling fra forrige undersøkelse (skoleåret 15/16): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


