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Sak 18/18

Godkjenning av referat og innkalling til møtet.
Vedtak: Innkalling og referat godkjennes.

Sak 19/18

Økonomi skole og AKS
Cathrine (AKS leder) redegjorde for status pr. juli for AKS. Regnskapet styres mot
null. Det ble noe usikkerhet rundt noen av tallene, så istedenfor å gjette, så tas det
med tilbake og forklaring blir sendt ut og orienteringen tas på neste driftsstyremøte.
Rektor redegjorde for månedsrapport og status pr. juli for skole. Tallene er usikre
fordi vi ikke helt vet hvordan de nye tilsetningene i forhold til normen har truffet.
Et forholdsvis stort mindreforbruk vil bli brukt på oppgradering av datamaskiner og
datautstyr og på digitale lisenser. Vi bruker mer på lisenser nå for å teste ut, og
fordi det ikke lages nye læreverk på grunn av nye læreplaner til skolestart 2020.
Skolen har to pedagogstillinger utlyst, begge vikariat for læreres om skal ha
permisjoner. Hvis vi ikke får tak i kvalifiserte søkere så må vi finne
mellomløsninger inntil vi får tak i noen. Hvis vi ikke har oppfylt den nye
lærernormen så skal vi utlyse hvert halvår.
Vedtak:
Månedsrapport pr. juli 2018 for skole godkjennes.
Månedsrapport AKS legges fram til godkjenning på neste møte.
Driftsstyret tar redegjøringene av status skole og AKS til orientering.
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Sak 20/18

Ny forskrift om de kommunale aktivitetsskolene.
Cathrine redegjør for hvilken betydning dette vil få for vår skole.
§5 Nå kan alle søke om deltidsplass to ganger i året med søknadsfrist 1.8 og 1.1.
Dette kan få betydning for økonomien på AKS.
§6 AKS kan nå holde stengt to planleggingsdager i skoleåret.
§20 Klager. I forbindelse md enkeltvedtak om plass og når man kjøper timer utover
deltidsplass. Det skal være mulig å ha deltidsplass og så kjøpe timer utover dette.
Det kan bety at flere vil velge deltidsplass og det kan få store konsekvenser for
bemanning, tilsetninger og økonomi.
Grefsen, Kjelsås, Maridalen og Disen samarbeider og ønsker å bli enige om
hvordan skolene skal håndtere dette likt, når det gjelder pris, søknadsfrister osv. Det
kommer også til å bli tidkrevende å administrere dette. Det må tas stilling til om det
skal kunne kjøpes enkelttimer, hele dager, hele uker. Det må tas stilling til hvordan
det skal faktureres, i forkant eller i etterkant. For å få til riktig bemanning må skolen
sette en veldig tidlig søknadsfrist og en forpliktelse i en bindende påmelding. Da
må man betale selv om man ikke bruker tiden likevel.
Skolen/AKS ønsker å ha med driftsstyret på at fordi så mye ikke er avklart så vil
dette ikke gjelde førstkommende høstferie.
Driftsstyret tar til orientering at det ikke er klart til høstferien, men ønsker at det
skal være på plass i god tid før juleferien.

Sak 21/18

Elevundersøkelsen 2018.
Geir redegjorde for undersøkelsen og viser utvalgte områder som skolen trenger å
jobbe videre med. Dette går i hovedsak på at alle elevene må få mer faglige
utfordringer, og at elevene i større grad blir delaktige i å planlegge sin egen
undervisning. Når det gjelder mobbing, så er tallene svært lave, men likevel er det
noen som svarer at de ikke har det greit. Skolen kan aldri gi opp arbeidet for å
hjelpe alle som trenger det.
Driftsstyret tar informasjonen til orientering

Sak 22/18

AKS brukerundersøkelse
Rektor la frem resultater og redegjorde. Brukernes opplevelse av AKS er
nedadgående. Dette tar skolen og AKS tak i og har satt i gang arbeid med ledelse og
i personalet. Skolens ledelse er mer synlig på AKS, og omorganiseringen på 1. trinn
håper vi også skal løfte inntrykket av AKS. Skole og AKS samarbeider mer og
bedre for at holdninger, regler osv. skal være mer likt.
Driftsstyret tar informasjonen til orientering
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Sak 23/18

Nytt fra skolen
Som nevnt tidligere har skolen ute to stillingsannonser, men ser at det er få søkere
på denne tiden av året. Vi vil gjennomføre intervjuer og ansette hvis det er
kvalifiserte søkere. Hvis ikke så må vi finne mellomløsninger og utlyse på nytt med
jevne mellomrom.
I kjølvannet av den nye lærernormen har skolene fått en plikt til å sette opp intensiv
kurs for elever som av ulike årsaker blir hengende etter. Dette er ikke en rettighet
for elevene slik spesialundervisning er, men altså en plikt for skolen. Dette gjelder i
grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. Skolen har allerede satt i
gang kurs, men vil planlegge dette videre utover høsten hvordan vi best kan
organisere dette arbeidet.
Trafikksituasjonen er en FAU sak, men nevnes på driftsstyret fordi vi står ovenfor
en utfordrende trafikksituasjon i forbindelse md arbeidene som skal gjøres i
Grefsenveien.
Rektor sender ut forslag til møtetider, årshjul.

Sak 24/18

Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt

