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Møtereferat 

 

 
Tilstede: Morten Danielsen (ekstern), Knut Tore 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: Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 23.09.21, kl. 17.00 

Saksbehandl: Olav Knutsen  

Forfall:  

Referent: Janne C. Standahl 

Telefon:  23005370 

    

Sak 14/21 Godkjenning av referat fra møtet 27.05.21, og innkalling til møtet 

Referat og innkalling er godkjent.   

 

Sak 15/21 Økonomi – 2. tertial 

 Framlegg om 2.tertial tas til orientering. Vi har en ny økonomiansvarlig ved skolen. 

Skolen har et positivt avvik på 882 112 kr. En stor andel av overskuddet skyldes at 

sykelønnsrefusjonene er større enn budsjettert. Neste års budsjett legges i null. Mest 

sannsynlig blir overskuddet fra dette året med oss videre. Det ble stilt spørsmål om 

skolen vil belastes for økte strømutgifter. Dersom vi holder oss til antatt strømforbruk 

vil ikke det skje. 

 

AKS styrer mot null.  

 

Sak 16/21 Møteplan våren 2022 

DS har møter 13.januar (ca. 20.januar skal budsjettjusteringen være vedtatt), 3.mars 

(innen 7-9.mars skal budsjettjusteringer være gjort) og 2.juni. 

 

Sak 17/21 Digitalisering 

Informasjonssak. Status implementering. Dette er en sak på første FAU-møte. Det 

er ønskelig at skolen starter opp samarbeidet med foresatte asap. Det er ønsket 

at FAU setter ned en referansegruppe så raskt som mulig. En god plan utarbeidet 

av skolen ligger til grunn for innføringen av læringsbrett 1:1. Denne vil blir justert 

ut ifra de erfaringene vi gjør, og etter innspill fra pedagoger og foresatte. Skolen 

bruker gode interne krefter på kursing av personalet. Det legges opp til 

workshops og gode diskusjoner.  

 

Sak 18/21 Nytt fra skolen – orienteringssaker 

• Koronasituasjonen (vedlegg) 

Store endringer fra uke til uke. Nytt regime; test erstatter karantene. Alle 

elever testes hjemme to ganger i uken. Tester for to uker av gangen sendes 

hjem. Smittesporing opphører. Skolen har ikke oversikt over elever som 

testes/ikke testes. Skolen blir heller nødvendigvis ikke informert ved positivt 

testresultat. Testingen er frivillig, men det oppfordres sterkt til å gjøre dette.  

• Førskoletall (vedlegg). Det forventes 97 barn på neste års 1.trinn, mot skolens 

kapasitet på 84 barn. Skolen har to alternativer; overføre en del elever til 



[Skriv her] 
 

naboskolene, eller opprette en klasse til. Skolen får vite elevenes 

bostedsadresse under innskrivingen i des/jan. Det er ønsket fra DS at skolen 

utreder muligheten for å opprette en klasse til, påvirke etaten til å se på 

skolegrensene, og å se på muligheten for å ev prioritere søsken av barn som 

allerede er elever her. Det er ønskelig at skolen forbereder seg på et scenario 

hvor antall klasser på 1.trinn økes.  

• Foreldreundersøkelsen 2021 (vedlegg). Svært lav svarprosent. Det er svak 

negativ trend innenfor en del svar. Vanskelig å se hva som er gjort annerledes 

fra 2020 til nå. På noen av spm er svarprosenten svært lav. Skolen kan se på 

muligheten for å øke den informasjonen som gis foresatte. Skolen bør også se 

om det er mulig å øke svarprosenten med enkle tiltak.  

• Lærerspesialist i engelsk. En av skolens lærere tar kursrekke for 

lærerspesialistutdannelse i engelsk. Dette håper vi kan føre til 

kompetanseheving i faget og bedre resultater for elevene.  

• AKS for 5.trinn har startet opp igjen. Mange barn er påmeldt.  

• Gratis kjernetid for 1.trinn nå. Det er forslag om det samme for 2.trnn i 2022 

og for 3.trinn i 2023. 

 

 

 

Eventuelt 

Det er ikke sendt innspill til skolebehovsplanen fra FAU (ref. forrige DS-møte). Saken 

vil følges opp fra FAU. FAU vil ta kontakt med Kjelsås skole vedr. problemstillingen 

med sprengt kapasitet ved begge skoler pga utbyggingen av Frysjabyen.  

 

 

 


