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Møtereferat 

 

 

Til: Morten Danielsen (ekstern), Knut Meiner (ekstern), Borgar Aamaas (ekstern), 
Henrik Kolderup (foresatt), Eli Aspelund (foresatt), Linn Østby (ansatt), Gitle Solstad 
Brekke (ansatt), Janne Standahl (ass. rektor), Olav Knutsen (rektor). 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Teams 

Møtetid: Torsdag 14.01.2021, kl. 17.00 

Saksbeh.: 

Forfall:  

Olav Knutsen  

 

Referent:  Janne Christine Standahl 

Telefon:  23005370 

Neste møte:  04.03.21 
 
Sak 1/21  Godkjenning av referat og innkalling. Begge godkjent. 
  
Sak 2/21  Budsjett 2021: 
 Rektor informerer om skolens budsjett: Vanskelig budsjett. Skolens budsjett delt i to; 

undervisningsrelaterte midler og bygningsrelaterte midler. Skolen er tildelt mindre 
penger i år, ca. 585 000 kr. Dette skjer samtidig som skolen har økt bemanningen. 
Dette er en forpliktelse skolen har tatt jmf lærertetthetsnormen. Mindreforbruket i 
2020 på ca. 1,6 mill blir etter all sannsynlighet tatt med inn i 2021. Hvis det ikke regnes 
med disse pengene, ligger skolen 1,4 mill i minus neste år. Mindreforbruket på 1,6 mill 
går til de postene som står i null i årets budsjett, bl.a. postene med undervisnings-
materiell. Det vil settes av 400 000 kr på posten undervisningsmateriell utover våren. 
Dette er en post lærerne er opptatt av, og som også er lagt inn i tiltaksdelen i 
strategisk plan. For å få budsjettet i null, må skolen i budsjettet redusere bemanning 
på høsten med to lærere og to assistenter. Dette kan endre seg dersom det kommer 
inn mer penger i løpet av våren. Det er lagt inn et minstebeløp på IKT foreløpig.  

 
Det er budsjettert med 400 000 kr som kompensert for koronautgifter denne våren. 
Dette ligger på posten for kontorrekvisita. Lærerrepresentantene i DS stiller spm om 
penger fortsatt er satt av til seminar. Svaret fra rektor er at disse pengene foreløpig 
må dekke den negative differansen.  
DS uttrykker stor bekymring rundt langtidsperspektivet i et budsjett som er avhengig 
av mindreforbruk for å komme i null. Rektor vil melde bekymringen videre til hans 
overordnede. 
 

  Den bygningsrelaterte delen av budsjettet er i null. Dette er mer forutsigbart med 
faste kostnader. Det er lagt inn mindre utleie denne våren. Dette vil sannsynligvis 
kompenseres. Utgiftene er konstante.  

 
AKS-leder informererom AKS sitt budsjett: Budsjettet går i null. 500 000 kr mindre 
tildelt i år. Av inntektene går det meste til lønn. AKS oppfyller alle krav til 
bemanningsnorm. Likevel opplever de ansatte knapphet pga koronabegrensinger og 
uttrykker behov for økt bemanning deler av dagen. Etter lønn står det igjen 500 000kr.  
200 000 kr av disse går til matservering. 
 
Budsjettet er vedtatt av DS.   



[Skriv her] 

 

  
Sak 3/21  Strategisk plan 2021 
 Rektor fremhever at tid til å jobbe med ny læreplan er det viktigste dette året, både 

praktisk og overordnet. Det er behov for å få laget lokale planer som grunnlag for 
undervisning de neste årene. Skolen forbereder innhold i ulike perioder nå. Dette 
krever samarbeid på tvers av trinn.  
 
Arbeid med elevenes læringsmiljø prioriteres fortsatt. Det blir også nødvendig med en 
plan for skolens digitalisering, både når det gjelder pedagogikk, metodikk og for 
utvidelse av maskinpark.  

 
Det er innspill fra DS knyttet til risikoen rundt ulik praksis og metodikk i arbeidet med 
grunnleggende ferdigheter når det gjelder læringsmetodikk og bruk av digitale 
læremidler. Dette er noe skolen er klar over og også vil lage en plan for.  
 
Det er også et innspill fra foreldregruppen knyttet til elevenes læringsmiljø.  
Foreldregruppen er opptatt av utenforskap blant elevene, og at dette synes å ha tiltatt 
under pandemien. Dette gjøres synlig i at grupper med færre elever er sammen på 
fritiden, og at noen elever ikke har noen å være sammen med. Det har lett for å bli 
fraksjoner med begrunnelse i smittevernregler. Det trengs en bevisstgjøring rundt 
dette i foreldregruppen. 
  
Strategisk plan er godkjent av DS.  

  
  
Sak 4/21  Nytt fra skolen - orienteringssaker  
 Rektor redegjør for status i et pandemiperspektiv: Skolen har vært svært heldige mht 

smittetrykk. Mange ansatte er likevel slitne og lei, da det er mye å ta hensyn til og å 
tenke på i hverdagen. Det er en vesentlig slitasjefaktor. Det brukes tid og tanker på 
beredskap og eventuelle situasjoner som kan oppstå. Noen opplever også frykt for 
smitte fordi man omgås mange hver dag. Mye av skolens utviklingsarbeid og felles 
arbeid/prosesser i kollegiet lider under få fellesmøter og tar derfor mer tid. Ledelsen 
og lærerne prøver å finne positive aktiviteter og annet for å holde på fellesskapet. 
Lærerne forbereder god undervisning som vanlig, og elevene opplever nok en viss 
grad av normalitet på skolen.  AKS merker det mest på at det er store begrensninger i 
aktivitetstilbudet.  
 
Elevundersøkelsen: Det er en svak nedgang i parameterne fra i fjor. Dette er 
gjennomgående. Noe av dette kan ha sammenheng med koronasituasjonen. De eldste 
levene lever under flere restriksjoner og begrensninger, de får ikke bevege seg like 
fritt. Skolen har ingen andre forklaringer. Skolen er glade for å at «mobbetallene» har 
gått ned fire år på rad, og ligger godt an innenfor alle områder sammenliknet med 
Oslo samlet. DS utrykker bekymring for en nedgang i mange av parameterne fra 2017.  
Resultatene er sendt lærerne til refleksjon og utarbeiding av tiltak innenfor eventuelle 
områder.  
 
Trivselsundersøkelsen (1.-4.trinn): Lite sammenligningsgrunnlag, da det kun er andre 
gang undersøkelsen gjennomføres. Det er uttrykk for økt trivsel i årets undersøkelse.  

 
 
Eventuelt Info fra FAU – ingen  


