
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Korsvoll skole 

 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Morten Danielsen (ekstern), Knut Tore Meiner (ekstern), Gunnar Brevig (ekstern) 
Karen G. Hetland foresatt), Eli Aspelund (foresatt), Linn Østby (ansatt), Hanne 
Korsnes (ansatt), Svein Søvde (rektor), Janne Standahl (ass. rektor). 

Fraværende: Borgar Aamaas (ekstern). Vara Gunnar Brevig stilte.  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom på skolen 

Møtetid: Tirsdag 27.09.22, kl. 17.00 

Saksbehandl: Svein Søvde  

Neste møte:  Torsdag 17.11.22 kl. 17.00 

Referent:            Janne C. Standahl 
  

Sak 20/22 

 

Sak 21/22 

 

Sak 22/22 

 

Sak 23/22 

 

 

 

Sak 24/22 

 

 

 

Sak 25/22 

Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. 

Vedtak: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent. 

Godkjenning av referat fra møte 2.6.2022  

Vedtak: referatet ble godkjent  

Kort presentasjonsrunde. Hanne Korsnes er ny representant for de ansatte. Hun har 

overtatt for Gitle Brekke. 

 

Elevtallsutvikling – status ved skolestart. 95 elever, 4 klasser på 1.trinn. Det er nyttig å 

ha oversikt over elevtallsprognoser. Tar med til neste møte. Antall elever i dag er 568.  

Skolestart har gått bra slik skolen ser det. Skolen vil også utforme en enkel Forms-

undersøkelse som skal  sendes til foreldre på 1. trinn. Dette for å få tilbakemelding på 

hvordan skolestart har blitt opplevd av dem. 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

Økonomi inkl. tertialrapport 

Rektor la fram tertialrapport og status økonomi med bakgrunn i utsendt materiale. 

Skolen ligger an til 100 000 kr+ i merforbruk. AKS styrer mot null. Begge rapportene 

forutsetter at skolen mottar forventede refusjoner.  

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

 

Strategisk plan og handlingsplan (tiltaks- og aktivitetsplan) 

Gjeldende strategisk plan og handlingsplan :Status er ikke oppdatert innenfor hver 

aktivitet, da dette er en plan som utarbeides i Nypos i forkant av hvert kalenderår – ny 

plan skal foreligge  i januar-23. Det ble på DS-møtet gjort en gjennomgang av alle tiltak 

som finnes i nåværende plan, med statusoppdateringer.  



 

 

 

 

 

Sak 26/22 

 

 

 

Sak 27/22 

 

 

Sak 28/22 

 

 

 

Sak 29/22 

 

 

Sak 30/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor redegjorde for hva skoleledelsen mener bør justeres, og hva som ev. bør endres, 

jf. bl.a. ny læreplan LK20. Startegisk plan vil også være tema for plangruppemøte på 

skolen i november. 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

 

Skolens bemanningssituasjon  

Vanskelig å finne nye ansatte. Har hatt mange utlysninger. Skolen håper foreldre og 

brukere av skolen, deler skolens utlysninger av ledige stillinger. Dette for å nå flest 

mulig interessenter.  

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

Skolens bruk av læringsbrett – status og planer  

Rektor redgjorde kort for skolens tanker rundt bruk av læringsbrett. Læringsbrett er et 

viktig verktøy til bruk i læringen til elevene. Bidrar til variasjon, motivasjon og spennede 

autodidaktisk undervisning og tilpassing.  

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

Bygg  

Utfordringer ved skolebygget. Rektor redegjør for tiltak som er gjort i bl.a. garderober 

og kommunikasjon som er satt i gang med OBF angående rehabilitering av rom 

tilknyttet AKS. De trenger sårt tilgang på flere rom. 

Vedtak: Saken tas til orientering 

Årshjul for driftsstyret 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner årshjulet som ble lagt ved innkallingen. Dette årshjulet 

legges inn på hjemmesiden. FAU kan bruke dette i sitt arbeid. 

 

Møteplan skoleåret 2022/23 

Dato Hovedtema 

Torsdag 17.11.22 -Elevantall (GSI- rapportering) per 1.10. og konsekvenser. 

-Skolens og AKSs økonomi (økonomirapport per oktober)            

-Bemanningssituasjonen 

-Skolens vurdering av arbeidet med overgangen mellom 

barnehage og skole og ev. tiltak  

-Resultater nasjonale prøver 5. trinn og kartleggingsprøver  

-Skolens arbeid med digitale verktøy og LK20 

-Innspill fra elevrådet 

-Forarbeid til strategisk plan og handlingsplan 2023 

Torsdag 12.01.23 

 

-Skolens og AKSs økonomi (økonomirapport per desember) 

-Status elevenes skolemiljø (Elevundersøkelsen 5.-7. trinn og  

Trivselsundersøkelsen 1.-4. trinn fra høst 2022) 

-Skolens arbeid med digitale verktøy og LK20 

-Strategisk plan og handlingsplan 2023 

-Budsjett skole og AKS 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 31/22 

Sak 32/22 

Torsdag 09.03.23 -Budsjettjustering mer-/mindreforbruk 

-Årsregnskap Korsvoll skole og AKS  

-Fullstendighetserklæring 

-Sykefraværsstatistikk for 2022 

-Skolens arbeid med LK20 og digitale verktøy                                 

-Status strategisk plan og handlingsplan 2023 

-Innspill fra Elevrådet (leder og nestleder deltar) 

 Torsdag 01.06.23 -Kartleggingsprøver 
-Status økonomi og bemanning skole og AKS 
-Skolens arbeid med LK20 og digitale verktøy 
-Evaluering av skoleåret  
-Brukerundersøkelser 
-Oversikt over klagebehandling 
-Møteplan for neste skoleår  
-Nytt fra skolen/FAU (orienteringssaker) 

  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner møtedatoene og tentative saker for møtene. 

Ingen saker fra FAU 

Eventuelt: ingen saker  

 


