Oslo kommune
Utdanningsetaten
Disen skole
Møtereferat

Til stede:

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Neste møte:

Ellen Ronæss (H), Nina Omland, vara (A), Jan Bjørnsen (F), Silja Selven Moe
(F), Anne Marstein (AP), Anne Marit Heber Nærby (AP), Anne Lervik (A), Nina
Omland, vara (A) Kari Røst Linna (rektor), Geir Ueland (referent)
Driftsstyret ved Disen skole
Personalrommet
01.03.2017 16:45
Geir Ueland

Sak 07/17

Godkjenning av referat fra møtet 18.01.17, og innkalling til møtet.
Vedtak: Referat og innkalling godkjennes.

Sak 08/17

Høring på ressursfordelingsmodellen som ble igangsatt januar -16.
Ny ressursfordelingsmodell har ikke forårsaket store endringer for Disen skole sett
ut i fra søylene som vist i vedlegget til innkallingen. Driftsstyret vurderer modellen
og kan ikke se at utslagene er så store på Disen skole. Skolene på østkanten
kommer styrket ut og det oppfattes som rettferdig. Driftsstyret lurer likevel på om
den ekstra styrkingen av nye lærerstillinger til enkelte skoler. er nye bevilgninger
eller om det skal tas fra den totale rammen.
Vedtak: Driftsstyret ønsker å sende et høringssvar om at modellen er grei, så lenge
ekstrabevilgninger kommer i tillegg, og ikke at andre skoler (herunder Disen skole)
får skåret i sine budsjett. Rektor utformer et forslag og sender leder av driftsstyret.
Sendt høringsnotatet inneholdt følgende tekst:
Driftsstyret ved Disen skole har valgt å bemerke at de er kritiske til en fremtidig
skjevhet i fordeling av midler til osloskolene. Disen skole må ikke bli skadelidende
på bekostning av skoler øst i Oslo.

Sak 09/17

Årsregnskapsrapport for 2016. Rektor informerer og legger ved forslag til
plan for mindreforbruk fra 2016.
Nytt datasystem har gjort at det har vært litt vanskelig å ha full oversikt til enhver
tid. Rektor ønsker fullmakt til fordeling av bruken av mindreforbruket. Skolen er i
gang med diskusjon om lærebokkjøp. Skolens ledelse vurderer seminar, men
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understreker at det ikke er første prioritet, men at det er med i vurderingene.
Driftsstyret er positive til at skolen kan ha et seminar, men at nye lærebøker,
datautstyr og ekstra assistent 1. trinn prioriteres før seminar.
Aktivitetsskolen tenker å bruke mindreforbruket til seminar, innkjøp av møbler og
utstyr.
Driftsstyret støtter rektors forslag om fullmakt til å fordele mindreforbruket i
henholdt til ovennevnte og legge dette fram for driftsstyret på neste møte.
Vedtak: Årsregnskapsrapport for skole godkjennes. Årsregnskapsrapport for AKS
godkjennes, men driftsstyret forutsetter at det legges fram detaljert bruk av midlene.

Sak 10/17

Fullstendighetserklæring
Vedlagt innkallingen
Den er lik for hvert år. Rektor kopier fra utdanningsetaten og fyller ut og sender
inn.
Vedtak: Driftsstyret tar rektors redegjøring datert 17.2.17 av fullstendighetserklæringen for 2016 til etterretning.

Sak 11/17

Stillinger for skoleåret 2017/18
Skolen har allerede utlyst både faste og vikarstillinger for høsten. Det er fremdeles
noe uavklart og det kan bli nødvendig med flere utlysninger.
Rektor informerer og redegjør også for planer vedrørende lederstillinger. Det
planlegges for en lederstilling på AKS utlyst ledig fra 01.08.17 og en lederstilling
på skole også ledig fra 01.08.17. Stillingen er 50% ledelse og 50 % andre oppgaver.
Sevil Gürsel (nå baseleder) fungerer i AKS-leder stilling frem til ny leder tilsettes.
Ønsker at ny AKS leder er inspektør/pedagog, med ansvar for AKS. Da har vi
muligheten til å trekke lederen enda mer inn i oppfølging av skole hvis det skulle
bli ønskelig.
Driftsstyret ønsker at skole og AKS knyttes tettere sammen.
Anne redegjorde fra klubb skole, og lærerne ønsker ikke en kombistilling. De
tenker at AKS leder har nok med å lede AKS. De er likevel enige i at det ansettes
inspektør/pedagog for å ha fleksibilitet etter behov som kan dukke opp.
Driftsstyret har forståelse for å øke med en 50% stilling skole.
Vedtak: Driftsstyret godkjenner 50% ekstra stilling og tar orienteringen om
utlysning og tilsetning av lærer- og lederstillinger til etterretning.
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Sak 12/17

Nytt fra skolen
 Det diskuteres om å endre på fordelingen av timer på 1. trinn og til kunst- og
håndverk på mellomtrinnet. Skolen ser på ulike muligheter for å styrke
lærertettheten på småskolen. Dette skal ses på igjen i lys av nye bevilgninger til
skolen, og hvordan dette kan utnyttes best mulig.
 Foreldreundersøkelsen skal gjennomføres før påske.
 Skolemiljøgruppa på skolen jobber med elevundersøkelsen – kommer etter
hvert til FAU og driftsstyret. Dette blir linken til skolemiljøutvalget.
 Skolen jobber mot å bli sertifisert som dysleksivennlig skole. Har hatt møte
med dysleksiforbundet. Arbeidet kan brukes mot alle elever.
 Nettvettskveld i samarbeid med FAU – ikke helt fornøyd, så skolen må
undersøke og vurdere både andre leverandører og kanskje om det passer bedre
for andre trinn osv.
 Strategisk plan blir gjennomgått neste møte.
 Nytt uteområde – dekke på banen, lekeapparat, noen sittegrupper, dammen skal
bort mm. Elevrådet skal være med i detaljene.

Sak 13/17

Eventuelt

Trafikksituasjonen for elevene. Forespørsel fra foresatte sendt til FAU, men ikke fått svar. Jan
Bjørnsen tar saken til trafikkgruppa i FAU, slik at de som har henvendt seg får et svar.

Neste møte: Onsdag 31.05.2017 kl. 16:45

