Oslo kommune
Utdanningsetaten
Disen skole
Møtereferat

Til stede:

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Telefon:
Vår ref
Arkivkode
Neste møte

Ellen Ronæss (H), Bente M. Larsen (AP), Svein Magne Melby (V), Karen Elise
Haug Aronsen (F), Kari Jordal (F), Ketil Sørlien (A), Christina G. Dahle, Anette
Barane (A), Kari Røst Linna (R), Terje Bergersen (sekretær), Lennart
Nordenflycht (leder AKS) var med på gjennomgang av budsjett og strategisk
plan for AKS

Disen skole
19.1.15
Terje Bergersen
Vår ref
Arkivkode
5.3.15

Referat fra driftsstyremøte 19.1.15

Sak 01/15

Godkjenning av referat fra møtet 2.12.15, og innkalling til møtet.
Ved endring av tidspunkt for møtet bør dette komme med i referatet.
Vedtak: Referat og innkalling godkjennes.
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Forslag til budsjett 2015 – kostnadssted 12108 Disen skole og kostnadssted
52372 Aktivitetsskolen Disen skole.
Aktivitetsskolen: Leder for AKS informerte om budsjett.
Rammen for AKS er 255 000,- kr.
AKS kommer til å øke bemanningen fra høsten 2015.
AKS vil beholde samme bemanning på 4. trinn fordi det er flere barn som ønsker å
være på AKS på 4. trinn. Driftsstyret synes det er bra at flere barn på 4. trinn ønsker
å være på AKS.
Det vil være økte lønnsutgifter på Sommerklubben.
Det vil være opplæring av ansatte i form av kurs, og AKS vil være med på seminar
sammen med skolen i arbeidet med ny visjon.
AKS har mye utstyr så det vil ikke bli kjøpt inn mye av det.
Disen skole: Rektor informerte om budsjett.
Tildelingen er videreført av nivået forrige skoleår.
Merknader på lønn: Skolen bruker nå mer penger på lønn til lærere, assistenter og
rektor. Lærere og assistenter har god utdanning, og det gir utslag på lønnskostnader.
Skolen bruker mer penger enn tildelt på fysisk aktivitet, noe som gjør at det er god
kvalitet på dette. Det blir mer utgifter når det er fire i ledelsen, og rektor ønsker å
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endre dette. Det er ikke snakk om overtallighet, men en omdisponering. Ledelsen
vil arbeide med ny lederkabal. Rektor presiserer at dette handler ikke om person,
men økonomi. Rektor ser at ledelsen på Disen har veldig tett og god oppfølging av
lærere og elever, og med endring i ledelsen vil oppfølgingen ikke bli like tett av
ledelsen. Driftsstyret forteller at de hadde stilt spørsmål oppfølging av lærere/
elever, og av den grunn var det bra å øke ledelsesressursen. De ansatte mener dette
er fornuftig disponering ut fra skolens økonomi, (og presiserer at det ikke har vært
ønske fra dem om økt ledelsesressurs.)
Med en slik endring vil frigitte ressurser bli brukt mer inn mot elevene.
I forhold til bygning er det en stor endring. Skolen har gjort ny avtale om renhold
som er mye rimeligere enn den skolen hadde tidligere. Ut fra den avtalen vil skolen
bruke penger på en konsulent til oppfølging. Årsaken til dette er at i den nye avtalen
skal samme arbeid som tidligere gjøres på mye kortere tid.
Driftsstyret er tilfreds med gjennomgangen av budsjett, og støtter rektors forslag til
endringer.
Vedtak: Budsjett 2015 – kostnadssted 12108 Disen skole og kostnadssted 52372
Aktivitetsskolen Disen skole vedtas. Driftsstyret gir rektor fullmakt til å gjøre
justeringer mellom poster, og rapportere til driftsstyret.
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Strategisk plan 2015 – 2018
AKS skal i samarbeid med skole sette faglig preg på hverdagen. Det er et strategisk
initiativ som er satt av etaten. Dette er en utfordring idet dette skal lekes inn i
AKS-tiden, og de ansatte på AKS er ikke pedagoger.
Det kom innspill fra driftsstyret om at det kanskje burde være med et strategisk
initiativ om arbeid med mobbing på AKS. Leder for AKS har en løpende vurdering
om dette ved samtaler med trinnledere.
Et annet innspill gikk på om AKS kunne lage en undersøkelse over foresattes
tilfredshet med AKS. Styringsparameter for AKS er hvor mange barn som er på
AKS, men en undersøkelse vil vurderes.
Rektor informerte om skolen strategiske plan.
Det kom innspill om at elevene bør være en del av risikogruppen, da det kan være
en risiko for at skolen ikke når sine mål.
Det vil bli laget en strategisk plan i prosaform som legges ut på skolen hjemmeside.
Vedtak: Disen skoles forslag til strategisk plan vedtas for 2015 – 2018, og
driftsstyret får tilsendt planen i prosa når den er klar.
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Eventuelt
- Rektor informerte om høring for skolebehovsplan som skal være i mai.
Driftsstyret vil ha møte hvor planen drøftes før dato for høringsuttalelse.
- Overgangen til Morellbakken ungdomsskole.
Driftsstyret drøftet dette, og lurte på hvilke svar rektor har fått fra Morellbakken
angående skolegrenser. Rektor har fått en skriftlig redegjørelse som vil sendes
driftsstyret.
- Møteplan for 2015: torsdag 5.3, onsdag 27.5, onsdag 16.9 og onsdag 18.11.

