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Møtereferat

Til stede:

Morten Danielsen (ekstern), Knut Tore Meiner (ekstern), Borgar Aamaas (ekstern),
Henrik Kolderup (foresatt), Eli Aspelund (foresatt), Linn Østby (ansatt), Gitle Solstad
Brekke (ansatt), Øyvind Gjermshus (und.insp.), Dan Lorentzen (AKS-leder), Olav
Knutsen (rektor), Janne Standahl (ass. rektor).
Møtegruppe: Driftsstyret
Møtested:
TEAMS
Møtetid:
Torsdag 27.05.21, kl. 17.00
Saksbehandl: Olav Knutsen
Forfall:
Referent:
Janne C. Standahl
Telefon:
23005370
Sak 9/21

Referat fra møtet 04.03.21, og innkalling til dagens møte er godkjent.
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Økonomi - første tertial
Rektor la frem 1.tertialrapport.
Skolens konsulent/kontroller i etaten har sett over rapporten, og funnet den «sunn».
Han går god for budsjettet til tross for at noen poster er usikre.
Sluttsummen som sier at skolen skal gå mye i pluss er ikke riktig, men justeres til et
positivt avvik på 19 000 kr. Grunnen til feilen er oppført tilbakebetaling av
koronautgifter. Koronamidler skal ikke føres, og går i null.
AKS: Et lite avvik nå pga. økte utgifter. AKS får tilbake utgifter knyttet til korona.
Regner med å gå i null.
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Søknad om finansiering – Digitalisering
Skolen ønsker å utvide antall digitale enheter på skolen. Et ønske om en raskere
prosess blant personalet ligger bak hastesøknaden om finansiering. Det er vanskelig
å få til full dekning uten økonomisk hjelp. Derfor søknad om finansiering over fire år.
Etaten ønsker 1:1 dekning på alle skoler ila 2022. Korsvoll skole har hatt full dekning
på 1.,2. trinn, samt tre pilotklasser. Det var naturlig å føre videre 1:1 på 1.trinn neste
å. For å få best utbytte av tiltak knyttet til kompetanseheving, så man gevinsten i å
satse på alle trinn, og å få med alle ansatte på et felles løft. Nedbetalingsplanen viser
en utgift på drøye 1,3 mill. Dette innbefatter nettbrett, brettbeskyttelse, projektorer
(langkastere), høyttalere, skjermer til læreres arbeidsrom, tastaturer, headsett,
whiteboards. Noe kjøpes inn gjennom rammeavtaler. Enkelte av produktene kjøpes
utenom pga manglende avtaler. Anskaffelsene er innenfor regelverket. Ekstern
kursing er lagt inn for høsten. Nedbetalingsplanen går over fire år, ca. 360 000 pr. år.
Det kommenteres fra DS-representantene at det er bra at alle skolens trinn er med,
og at alle ansatte kurses samtidig. Forelesere og kursholdere kommer på
planleggingsdagene, samt en ekstra dag/fellestid ila høsten. En del av fellestid hver
uke settes av til erfaringsdeling og digital utvikling. Det er forventninger til at
lærerne skal bruke nettbrettene aktivt i undervisningen, og at de planlegger og deler
aktivt på teammøter og at de avsetter tid til dette hver uke. Flere av lærerne har
gjort erfaringer dette året, og sitter nå på mye kompetanse. Disse lærerne vil brukes
inn mot resten av personalgruppen som ressurspersoner. Det poengteres fra
Driftstyreleder at informasjonen ut til foresatte blir viktig for en god forankring.

[Skriv her]

Informasjon må ut til foreldregruppen før sommeren. Økt skjermtid, mer tilgang til
brett på fritiden og retningslinjer for bruk hjemme problematiseres av DSrepresentanter. Det er ønskelig at FAU involveres i dette arbeidet fra høsten av.
Inspektør påpeker at det er et læringsbrett – ikke et underholdningsbrett, og at
brettet skal brukes som en lærebok/skrivebok. Læringsøkter på foreldremøtene
vurderes, for at foreldrene kan få innblikk i hvordan de ulike applikasjonen kan
brukes (ref. «Foreldreskolen» i Digitaliseringsplanen). Det påpekes også at det er
viktig å bruke erfaringene fra andre skoler og egen pilotering på enkelt trinn- og
klasser i arbeidet med å utvikle god praksis i undervisningen.
Driftsstyret godkjenner skolens søknad om avbetalingsordning.
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Møteplan høsten 2021
DS har møter 23. september og 2.desember.
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Nytt fra skolen – orienteringssaker
• Skolebehovsplanen; lite berører Korsvoll skole. Fristen for å melde innspill er i
september. Hvis det viktig for DS å si noe om dette, bør det være et eget møte
vedr. dette, eller at et utvalg ser mer på det. Det kan være en sak for FAU da
skolegrensen Kjelsås – Korsvoll kan berøres av utbyggingen på Frysja etter
hvert.
• Koronasituasjonen. Gult nivå nå. Vært en grei omstilling fra rødt. Vi har hatt
særdeles få tilfeller av smitte på skolen. Få klasser er rammet av karantene.
Skolen er svært fornøyd med å ha kunnet opprettholde høy grad av
tilstedeværelse på skolen hver dag for alle elever i hele vår. Det har vært et
godt samarbeid mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombudene for å finne
gode løsninger i denne perioden.

Eventuelt
Info fra FAU: FAU ønsker å se på mulighetene for å arrangere barnebursdager uten at
noen blir ekskludert. Det er vanskelig med grense på ti personer. FAU vil at skolen på
vegne av dem sender ut en portalmelding om dette denne uken.

Eli Aspelund
Leder

Olav Knutsen
Rektor

