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Godkjenning av referat fra forrige møte samt innkalling
Vedtak: Referat fra møtet 12.09.18 og innkalling til møtet godkjennes.
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Økonomi
Månedsrapport for september vedlegges innkalling.
Rektor har med oktober rapporten skole og AKS, som ble delt ut på møtet.
AKS
Pr. oktober et lite avvik, det er et periodiseringsavvik. Det styres mot null, men
prognosen sier et lite overskudd. Det etterspørres mere detaljer i rapporten.
AKS har holdt på flere 4. trinns elever og er spent på hvordan det blir på nyåret.
Skole
Pr. oktober har skolen et forholdsvis stort underforbruk. Må sees i forhold til
periodiseringen og lærerstilling som er lyst ut nå. Hvis vi ikke får tak i kvalifisert
lærer så må vi diskutere bruk av vikar for å dekke opp. Vi kan bruke midlene på
andre ting som kommer elevene til gode.
Driftsstyret har gitt rektor tillatelse til å styre den daglige driften. Likevel har
driftsstyret et ønske om noen flere detaljer. Vi sender ut og så diskuterer vi det
videre på neste møte.

Skolen har tilsatt 5 nye faste lærerstillinger for å dekke opp lærertetthetsnormen.
Utregningen er likevel vanskelig fordi ressursene som brukes til
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spesialundervisningen skal trekkes fra. I neste omgang skal da elevtallet i
gruppestørrelse 2 (normtallet) også justeres. Disse tallene skal vi estimeres og det
gjøres best ved å bruke en kalkulator som Udir har laget. Vi venter på ny kalkulator
fra etaten som sier noe om lærertetthetsnormen for neste år. Da ser vi hvordan vi
har truffet inneværende år.
Vi blir tatt fra 20% vaktmester på grunn av at vaktmester fram til sommeren bare
jobbet 80% og fra skolestart i høst jobber 100%. Dette kan bare endres ved nytt
budsjettår slik at dette blir riktig fra januar.
Driftsstyremøtet i mars vil vise hele året og hvordan regnskapet ble.
Mot nytt budsjett.
Lærertetthetsnormen øker til 15 elever i gruppestørrelse 2 på 1. – 4. trinn og 21 på
5. – 7. trinn. Vi må også se på om bruken av assistenter må ytterligere reduseres. Vi
har nå en god datamaskinpark, men må se på annet IKT utstyr som begynner å bli
gammelt; projektorer, smartboard osv. Bruken av lisenser og apper skyter også i
været.
Driftsstyret tar redegjøringene av status skole og AKS til orientering.
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Ny forskrift AKS
I forbindelse med ny forskrift om de kommunale aktivitetsskolene ønsker vi å
fastsette hvordan vi skal behandle søknader om kjøp av utvidet tid. AKS leder gikk
gjennom forslaget: Det etableres en ordning for at foreldre deltidsplass kan etter søknad
kjøpe utvidet tid i aktivitetsskolen når skolen er stengt i forbindelse med ferier og
planleggingsdager.
Tilbudet vil være en ordning der foreldre kan søke om kjøp av utvidet tid for hele skoleåret.
Det åpnes ikke opp for kjøp av enkeltdager eller enkelttimer.
Prisen fastsettes av skolen og er for perioden 1.januar 2019 til 30.juni 2019 satt til:
• Inntekt over 387 552 kroner: 486 kroner pr måned.
• Inntekt fra 217 999 - 387 552 kroner: 210 kroner pr måned.
• Inntekt til og med 217 998 kroner: 114,50 kroner pr måned.
Det har kommet noen små prisjusteringer som blir oppdatert før informasjonen går ut.
Ordningen har følgende vilkår:
• Søknadsfristen kjøp av utvidet tid følger samme frister for opptak ved aktivitetsskolen,
i henhold til § 4. Opptak og frister.
• Betaling skal skje forskuddsvis, i henhold til § 13-C-3. Betalingsregler, og betales på
faktura som for ordinær plass.
• Endring i kjøp av utvidet kan endres med virkning fra l. august eller l. januar, i henhold
til § 7-5. Oppholdstid.
Vedtak: Driftsstyret vedtar forslaget.
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Strategisk plan for 2019
Nasjonale prøver og elevundersøkelsen er ikke klar. Vi har valgt å videreføre mye
av det som var i årets plan, med en ny presisering og en ny satsning. Skolen jobber
også med ny organisering, hvilke trinn som skal være i hvilke rom osv. Dette
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avsluttes vinteren 2019 og det blir tatt en avgjørelse. Da blir det oppfølgingen av
det som er bestemt som blir en del av planen. Det er bestemt at neste års 1. trinn blir
i rommene i A1, uavhengig av hva vi gjør videre.
•
•

•
•
•
•

LOS (leseopplæringsplanen) skal holdes varm i personalet. Vi vil vurdere
oppstart av skriveplan.
Tilpasset opplæring – noen elever melder på elevundersøkelsen at de får for lite
utfordringer. Vi jobber videre med relasjoner, "den gode timen", åpne spørsmål,
læringspartner, tips for tilpasning, ideer fra studieturen til London. Her kommer
også arbeid mot ny læreplan som er klare til skolestart 2020.
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/
Engelsk – vi har ikke like gode resultater i engelsk som vi synes vi burde. Hvis
vi skal fortsette å ha engelsk på planen så må vi gjøre mer. Vi undersøker
muligheter for kursrekke i regi at etaten for noen lærere.
Samarbeid skole/AKS – Vi skal framstå som en enhet. Vurdere og øke
informasjonen om AKS på skolens ukeplaner.
Trygg læring – Fortsette arbeidet med skolemiljøet med skolemeglere, elevråd
og med skolemiljøgruppa på skolen.
Ny satsninger blir underveisvurdering (erstatning for skriftlig vurdering) og
endelig omorganisering av skolen (bruk av baserommene og om vi skal dele
klasser/trinn).

Strategisk kart fra byrådet er ikke klart ennå. Derfor vet vi ikke hvilke føringer som
ligger der. Det er sannsynligvis kun noen endringer i ordlyd, som spesifiserer noen
begreper uten at dette får noen vesentlig betydning for vår strategiske plan.
Driftsstyret tar orienteringen om strategisk plan til etterretning.
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Nytt fra skolen
Overgangen til ungdomsskolen. Både ungdomsskolen og vi vil passe på så det som
skjedde i fjor ikke skal gjenta seg.
Sykefraværsstatistikk for Disen skole er bra, både på skole og AKS
Status på IKT. Det ble sendt ut oversikt over hvordan det ligger an med utstyr og
det står også noe under sak 26 Økonomi.
Første trinn – ny organisering dette skoleår. Litt info vedr. organisering/status.
Lærerne som har trinnet er veldig fornøyd, og vi vil uansett hva vi gjør med
organiseringen videre beholde ordningen med at 1. trinn er i A1.
Vi venter på resultatet på ny anbudsrunde på renhold og er spente på hvordan det
blir.
Rammeavtalen Sagene data er sagt opp sentralt. Vi diskuterer varianter på hva vi
skal gjøre. Vi avventer det nye firmaet og hva slags tilbud de kan gi oss. Vi vil også
vurdere å ansette vår egen IKT ansvarlig. Det vi betaler sagene data tilsvarer en
person i 50% stilling. Vi ser på muligheten til å dele en ressurs med en annen skole,
eventuelt kombinere med annet arbeid på skolen/AKS.
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Astrid Søgnen går av som utdanningsdirektør. Rektor ville gjerne utrykke at
direktøren har gjort en viktig jobb for at Osloskolen har hatt høy kvalitet gjennom
mange år.
Rektor går av med AFP til påske. Tillitsvalgt og leder av driftsstyret blir kalt inn til
et møte for å se på rutinene og framdriften hos områdedirektør. Driftsstyreleder
deltar på intervjuer.
Nytt arkiveringssystem (alt blir lagret digitalt) elevmapper i papir vil bortfalle.
(WEBSAK). Skolen starter opp med dette i februar. Skolen vil informere på
hjemmeside og i egnede kanaler.
Medlem av driftsstyret Jan Bjørnsen hadde sitt siste møte og driftsstyret takket for
innsatsen.

