Oslo kommune
Utdanningsetaten
Disen skole
Møtereferat

Til:

Mariken Vestheim (A), Anne Lervik (A), Elisabeth B. Riksfjord (H), Anne Marit
Heber Nærby (AP), Geir Ueland (sekretær), Kari Røst Linna (rektor)
Forfall:
Jan Bjørnsen (F), Henriette Fjøreide Veland (F), Anne Marstein (V),
Møtegruppe: Driftsstyret ved Disen skole
Møtested:
Personalrommet
Møtetid:
07.03.2018 16:45
Referent:
Geir Ueland
Neste møte: 23.05.18 kl. 16.45.
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Godkjenning av innkalling til møtet.
Vedtak: Driftsstyret godkjenner innkallingen.
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Forslag til revidert budsjett 2018 – kostnadssted 12108 Disen skole, og
budsjett identisk med januarforslag for kostnadssted 52372 Aktivitetsskolen ved
Disen skole.
Det var usikkert om forrige budsjett ble stående. Med ny modell er det noen
punkter innenfor den sosiodemografiske fordelingen som var feil, slik at utfallet er
justert. Vårt fratrekk er derfor justert og differansen er på kr 242.000,Dilemmaet i Oslo er at fordelingen er svært vanskelig fordi midlene skal fordeles
ulikt til skolene. Det er en beregning på hva skolene skal få tilbake 5/12 deler av
den millionen som var innsparing. Vi skal sikre at vi ikke går ned i bemanningen
fra 2017. Vi har mange assistenter og det må antagelig reduseres. Vi har fire faste
assistenter, men mange midlertidige.
Skolen vet ingenting i forhold til den nye skolenormen og hvordan den vil slå ut.
Diskusjon om bruk av lærebøker, kontra digitale bøker. Skolen har stort behov for
utskifting av noen læreverk.
Driftsstyret vurderer om de skal sende en bekymringsmelding angående kuttene i
budsjettet, fordi det blir vanskelig å opprettholde kvaliteten på skolen. Henriette
lager et utkast som kan gå på mail, og kontakter driftsstyrene i de andre skolene i
bydelen.
Rektor går god for at budsjettet er satt opp i tråd med gjeldende regelverk og
føringer.

Utdanningsetaten
Disen skole

Besøksadresse:
Kjelsåsveien 49
0488 OSLO

Telefon: 22 89 35 00

Org.nr.: 879128072

disen@ude.oslo.kommune.no
www.disen.gs.oslo.no
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Vedtak: Driftsstyret godkjenner budsjettet, med en protokolltilførsel om at det
sendes en bekymringsmelding. Henriette og Elisabeth utarbeider forslag til brev
som sendes plangruppens medlemmer.
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Strategisk plan 2018 – 2020. Satsingsområder er gitt av byrådet – Oslo kommune.
Rektor gikk gjennom satsningsområdene i strategisk plan.
Byrådet har formulert følgende langsiktige resultatmål som angir retning for
oppvekst – og kunnskapspolitikken i Oslo kommune. Flere av målene strekker seg
ut over økonomiplanperioden:
•
•
•
•

Resultatforskjellene i Osloskolen skal halveres
Elevenes motivasjon for læring skal være like høy gjennom hele
ungdomstrinnet
Minst 1 av 3 elever skal søke yrkesfag
85 % av elevene skal fullføre og bestå videregående opplæring

Mål for skolene i 2018 er:
1.1 Alle skal ha grunnleggende lese- skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet.
1.2 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å
skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles
gjennom hele skoleløpet.
1.3 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være
godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv.
1.4 Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø fritt for
mobbing.
Ut ifra de langsiktige målene fra Byrådet og målene for skolene har Disen skole
utarbeidet strategisk plan for 2018.
Disen skole vil fortsatt ha et særskilt fokus på tilpasset opplæring og elevenes
grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving. Økt innsats tidlig i skoleløpet. Vi
fortsetter arbeidet med kompetanseheving av lærere i henhold til politiske føringer
vedr. kompetansekrav. Vi har flere lærere på videreutdanning og vil fortsette dette i
årene fremover. Det er viktig for skolen at vi opprettholder og videreutvikler vårt
arbeid med skolens læringsmiljø og "trygg læring".
Utover våren skal det utarbeidet aktivitetsplaner.
Vedtak: Driftsstyret godkjenner Disen skoles strategisk plan for 2018
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Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

