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Forslag til budsjett 2017 – kostnadssted 12108 Disen skole og kostnadssted
52372 Aktivitetsskolen ved Disen skole.

Rektor innledet ved å redegjøre for den største endringen fra 2016 ved at vi nå får 100% utbetaling
per elev, mot 85% tidligere. Skolens totale nettoramme er på kr 50.620.000,- Nettoramma fordeles
på to budsjett; 202 undervisningsrelaterte midler og 222 bygningsrelaterte midler. Rektor
informerte videre om at leder AKS skal slutte og gå over i ny jobb.
Leder AKS redegjorde for sitt budsjett. Dette budsjettet har en rammebevilgning på kr 366.000,
men driftes hovedsakelig av foreldrebetaling. Leder AKS har lagt planer for AKS, men den som
skal erstatte han må få et visst spillerom. Sevil overtar som AKS-leder inntil det er tilsatt ny.
Budsjettet er en videreføring av driften som har vært tidligere. Et mindreforbruk på kr 300.000
som skal brukes i 2017. Det meste kommer fra sykelønnsrefusjoner. Dette betyr også at det er et
nokså høyt sykefravær på AKS. Leder undrer seg over årsaker til sykefraværet. Kan det bli en
større belastning på de som er på jobb når mange er borte, slik at det blir en dominoeffekt.
Tanken er å bruke noe av midlene til et helgeseminar for å motivere og styrke arbeidsplassen, men
ny leder vil få et spillerom i planlegging og avgjørelse av dette. Forslag å sette av noen av midlene
til vikarbruk på bakgrunn av erfaring med høyt fravær.
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Rektor redegjør for at skolen også har et mindreforbruk. Ekstra tilskudd ble tenkt brukt på
datamaskiner, men ny innkjøpsavtale som ikke har trått i kraft gjorde at vi måtte utsette dette til
januar. Skolen diskuterer behovet for lærebøker. Skolen tenker også mot et seminar med faglig
tilføring i forhold til strategisk plan.
Skolen venter med å lyse ut AKS-leder og vil se på en kombistilling i forholdet til behovet for økt
lederressurs skole. Kan driftsstyret gi skolens ledelse fullmakt til å tenke og drøfte litt hvordan
den/de nye lederstillingene skal være?
Baselederne kan få mer personalansvar slik at AKS leder også kan ta på seg ansvar for 1. trinn
skole og eventuelt vikarinnkalling. En annen løsning er en ny leder AKS og en ny inspektør med
50% ledelse og resten undervisning og vikarinnkalling. Fra foreldresiden kan det være en fordel
med kombistilling slik at helheten styrkes.
Driftsstyret er positiv til at ledelsen lager flere forslag og at ledelsen tar med MBU fram mot en
best mulig løsning for ledelsen, for lærerne og for elevene, og legger det fram på neste
driftssyremøte. Leder av driftsstyret kan konfereres og det kan ved behov innkalles til ekstra møte
hvis noen ber om det.
Spørsmål til budsjettet. Hvordan påvirker lavere antall skolestartere? Skolen regner med å fylle
opp plassene ved søknader om skoleplass. Det stilles spørsmål til en stor økning på strøm. Dette er
tildelt sentralt og antas at det er økte satser. Spørsmål om reduksjon vikarbruk. Den er i
forbindelse med en lederstilling som skal ta vikartimer. Ved kombistilling må denne justeres opp.
Spørsmål om renhold. Vi sparer ved å bruke en billig renholder, men da bruker vi en til å følge
opp avtalen. Når det gjelder vaktmester så bruker vi NEAS for å ivareta sikkerheten og melde
avvik, hver morgen to timer. Vår vaktmester er i 20% stilling, og vi bruker en person til
forefallende. Vi lurer på hvor lenge vi har denne personen og om vi må øke avtalen med NEAS.
Vi har tatt høyde for dette og det kan føre til et mindreforbruk.
Vedtak: Driftsstyret vedtar budsjettene for skole og AKS og gir rektor fullmakt til å forflytte på
poster, men at hun rapporterer, varsler om store endringer.
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Strategisk plan 2017

Strategisk plan består av satsningsområder, risikovurdering og tiltaksplaner under hver risiko.
Strategisk plan er skolens valg av tiltak for å nå de overordnede målene. Rektor gikk gjennom
risikoene under hvert av hovedmålene. Skolen har ikke ennå vært inne og satt mål. Det er ønskelig
å sette mer realistiske mål, og det skal legges ned arbeid i dette. Risikoene er negative og er en
ledelsesoppgave, og fokuseres lite ut i personalet. Skolens plangruppe jobber med risikoene, og så
lages det handlingsplaner. Det er disse som blir fokus ut mot personalet. Skolen ønsker å styrke
tidlig innsats, 2. – 4. trinn uten at det skal gå utover resultatene på mellomtrinnet.
Vedtak: Driftsstyret stiller seg bak satsningene i strategisk plan. Hovedpunktene er som de er og er
bestemt sentralt, og driftsstyret vedtar punktene som skolen har valgt under hvert punkt.
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Konstituering av nytt styre eller supplere nye medlemmer.

Driftsstyret vedtar at nye medlemmer suppleres til Driftsstyret i år.
Ny representant for FAU, Jan Bjørnsen, Ny representant for ansatte er Anne Lervik, ny vara
ansatte er Magnus Bryn.
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Eventuelt

Rektor ønsker grubling til neste møte. Hvis det er penger til det så vurderes det et seminar. Skal
det være en foreldreovertakelse eller andre løsninger? Driftsstyret stiller seg positive til et seminar
hvis budsjettet gir rom for det, og vil være med å diskutere løsninger.
Neste møte: 1. mars kl. 16.45
Elevundersøkelsen, lederstillingene og strategisk plan

