
 

 
 

 
Osloskolen 
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Referat fra driftsstyremøtet 3. mars 2020 

Tilstede: Elisabeth Riksfjord, Trine Amundsen, Julie Barkenæs Ketil T. Sørlien, Ove Rekstad, 

Birgitte A Stub, Terje Olav Moen, Marie Torheim og Tom Chr Berg. 

Forfall: Geir Ueland og Martine Aarnes 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet på Disen skole 

Møtetid: Tirsdag 2. mars 2020 kl. 16.45 

Referent: Ove Rekstad 

 

 

 

Saksliste:  

09/20 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 20.01.2020 

Referatet ligger vedlagt 

 

Trude Kumle skal med i neste innkalling. Navn skal normalt sett ut av referatet. Hvis noen ønsker 

å stå med navn i referatet så ber de om det. Vi bør også ha med en slags restanseliste for å se 

hvilke saker vi skal ha med videre.  

 

Vedtak: Driftsstyret godkjente innkallingen og referatet.  

 

10/20 Nytt fra skole/AKS 

Rektor orienterte om nyheter fra AKS og skole.  

 

SKOLE 

Elevundersøkelsen er klar. Vi har gode tall og kommer tilbake på neste møte med en 

presentasjon som det kommer noen elever som skal holde.  

• Tilsyn: 19. Mars er det tilsyn på skolen. Dreier seg om HMS og forskrift om helserettet 

arbeid i barnehager og grunnskolen.  

• Ny skolebehovsplan. Det kommer en høring om skolegrenser. Det er fullt mulig at våre 

skolegrenser også flyttes. Driftsstyret må levere en høring. Frist er 7. juni. Vi tar det på 

maimøtet.  

• Vi ansetter nye folk. Det er pr i dag 7 ledige lærerstillinger. Vi har fått mange gode 

søkere, og jobber raskt for å få på plass så mange som mulig.  

• Elevtallet går ned til høsten. Det serut til at vi går ned 20-25 elever. Dette påvirker 

skolens økonomi.  

• Vikarbruk – Vi holder på å lager en plan for å redusere vikarbruken. UdF lurer på 

realiteten i tallene vi tror er mulige å få til.  

• 1 ti 1 – vi fortsetter å jobbe med å forberede  1-1.  

 



AKS 

• AKS-undersøkelsen er klar. Den viser at Disen skole har et stort forbedringspotensiale. 

AKS har klare mangler. Vi får hjelp fra etaten. Vi har hatt møte med områdedirektør og en 

ansvarlig for AKS i etaten skal hjelpe oss. 4. trinn svarer minst positivt. Ellers er også 1. 

trinn svakest.  

• Ketil peker på antall ansatte som oppleves som lavt. Vi er nederst eller nest på alle 

spørsmål i område 3.  

• Vi finner det vanskelig å forstå at 1. trinn er lavest. Ketil tok en god historisk 

gjennomgang av AKS. AKS har hatt en jevn nedadgående kurve på prestasjonene 

Elisabeth lurer på hvorfor DS ikke har sett dette før. Det var ikke uventet.  

• AKS har en kortsiktig plan og en langsiktig plan. Den dreier seg om informasjon til 

foresatte, oppfølging og veiledning av ansatte. Det kommer til å bl in ny lokal 

undersøkelse igjen før sommeren for å se om tiltakene blir sett.  

• Hel/halvtidsplasser er en ting vi må se på. Skolen har lagd noen løsninger som gjør at 

flere foresatte kan velge deltidsplass.  Viktig å kommunisere resultatene.  

Vi kommer tilbake med saken på hvert møte framover. 

 

Vedtak: Driftsstyret tok gjennomgangen til orientering 

 

11/20  Økonomi skole og AKS 

Alternativt: Inspektør redegjorde for månedsrapport for skole og AKS. Det er merforbruk, men 

enda er det litt tidlig å se hvordan det kommer til å se ut for resten av året. Det er avvik på lønn, 

og det er litt overraskende. Vi kommer til å følge dette tett videre og holde DS informert når vi 

vet mer.  

Rektor gikk gjennomgang av sosiale kostnader.  

Vedtak: Driftsstyret tok rapportene til etteretning. 

  

12/20 Budsjett for Disen skole/AKS 2020 

Birgitte gikk gjennom tallene for skolen. Skolens forslag til budsjett er likt, men vi skal ha lage en 

plan for reduksjon av vikarutgifter 

 

For AKS sitt budsjett er det uenighet om størrelse på ledelse. Det har kommet en 

protokolltilførsel fra Fagforbundet som ønsker 50% AKS-leder kombinert med 50% baseleder.  

 

Vedtak: Driftsstyret støtter opprinnelig forslag, og fastslo at AKS trenger kontinuitet og støtter 

en styrket ledelse, og at AKS er avhengig av 100% aksleder for å få til ønsket 

kvalitetsforbedring. Driftsstyret fastslo at det er viktig at AKS dekker grunnbemanningen. Ketil  

vil følge opp bemanningen på møtene framover. Driftssyret skal også følge med på sykefraværet 

på AKS.  

Veldig langt vedtak? Flytte noe til diskusjon? Vedtaket kan være: DS vedtar rektors forslag til 

budsjett.  

 

13/20 Årsavslutning 

Rektor gikk gjennom underforbruket fra i fjor, og årsregnskapet. Overskuddet var på 3871000. 

Dette skal DS disponere.  



 

DS ble forelagt en liste over skolens behov og ønsker. Dette må hovedsakelig være 

engangsinvesteringer, og ikke ting som pådrar oss følgeutgifter.  

 

Vedtak: DS støtter rektors forslag til regnskap og disposisjon av underforbruket i 2019. 

 

14/20  Brukerundersøkelsen for AKS 

AKS-leder la frem resultatene.  

 

Vedtak: Driftsstyret støtter tiltakene i planen og tar  undersøkelsen til etterretning.  

 

15/20 Driftsstyrets rolle og funksjon. Hva er viktig for dette driftsstyret? Hva skal vi 

fokusere på? v/ leder av driftsstyret  

 

Leder av driftsstyret innledet. Hva skal driftsstyret fokusere på?  

Driftsstyret diskuterte sin rolle og hvilke saker som blir viktige å ha oppmerksomheten rettet 

mot.  

Dette var sakene driftsstyret snakket om: 

• Strategisk plan og økonomi 

• Følge opp kvaliteten og miljøet på AKS spesielt 

• Regeletterlevelse  

• Trygt læringsmiljø og godt arbeidsmiljø for de ansatte  

• Lærertetthet, og lærernes kompetanse vs skolens behov, lærernormen 

• Være en kontrollfunksjon 

• Støtte til lederne og være en del av det demokratiske systemet 

   

07/20  Årshjul og møteplan for driftsstyret 2020  

Rektor presenterte planen. DS ønsket klagesaker /HMS/ andre klager på møter i september.  

 

Strategisk plan i november krever at vi har nok opplysninger og kunnskap til å lage planen. 

Driftsstyret ønsker å begynne med strategisk plan på møtet i september.  

 

Vedtak: vi oppdaterer årshjulet med opplysningene som kom fram på møtet.  

 

16/20 Gjennomgang av lærertetthetsnormen, og hvordan den beregnes.  

Inspektør og rektor gikk gjennom og redegjorde for lærernormen.  

 

Vedtak: Driftsstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

17/20  Eventuelt 

Driftsstyret diskuterte måter å jobbe på, og reflektere over arbeidet på slutten av møtene. 

Styret bestemte seg for at de som ønsker dette tar kontakt med leder når det er aktuelt.   

Signatur fra medlemmene for honorar ble samlet inn.  

 


