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Godkjenning av referat og innkalling til møtet.
Vedtak: Innkalling og referat godkjent.
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Økonomi skole og AKS
Cathrine (AKS leder) redegjorde for status pr. april for AKS
AKS: Pr April er det et avvik på 12000 i minus. Lønn stemmer, og styrer mot et
positivt årsresultat. Pr i dag ser det ut til at det blir et overskudd på 92000.
Skole: Assisterende rektor la fram tallene. Vi ser ut til å ha et stort overskudd, det
skyldes at:
-Det kom en justeringsbevilgning på 304000 inn for noen dager siden.
-Lærernormpenger er ført inn og ikke ut
-Vi har ikke ansatt assistenter enda
-Vi trenger penger til vedlikehold og erstatningsinnkjøp. Skolen vår begynner å
bære preg av at den er 20 år gammel.
Forslag til disponering av mindreforbruk
• Innkjøp av møbler og utstyr til nye baser 1. trinn
• Lisenser til digitale læringsressurser
• Projektorer, smartboard, datamaskiner
• Sette av noe til uforutsette hendelser, hærverk osv.
Vi forsøker å styre mot et nullresultat året sett under ett.
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:
Månedsrapport pr. april 2017 for skole og AKS godkjennes.
Driftsstyret tar redegjøringene av status skole og AKS til orientering.
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Antall dager i ferier på AKS for elever med deltidsplass
Cathrine la fram saken og redegjorde for bakgrunnen til saken. Bakgrunnen er at en
deltidsplass på aks er 12 timer i uka. På sommeren er en dag 6 timer. Hvis de skal
være tre dager blir det 18 timer og det overskrider betalte timer pr. uke.
Skolene vi er i AKS-nettverk med har også to dager, og dette vil være et skritt mot
å ha mere likt tilbud med skolene rundt oss.
Vedtak: Driftsstyret vedtar å endre antall dager i ferier for barn med deltidsplass fra
tre til to dager
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Strategisk plan 2018-2020
Assisterende rektor informerer om satsningsområdene og hvordan vi ligger an.
Vi skal sette Los-planen ut i live. Ellers jobber vi med å se strategisk plan i lys av
studietur. Ellers ble tilpasset opplæring diskutert. Vi har tenkt å fortsette med an
mattegruppe for høytpresterende elever på 7. trinn. Ellers har vi vært på en samling
der bruken av læringspartner var sentralt.
Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering
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Melkeordningen
Assisterende rektor gikk gjennom ordningen.
Vedtak: Ordningen med skolemelk med foreldrebetaling fortsetter ut skoleåret. Fra
høsten skal skolen organisere distribusjonen uten betaling fra foreldrene. Det må
ses i sammenheng med tilskuddene fra FAU til skolen.
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Driftsmidler
Videre aksjoner knyttet til brevet vi sendte til de øvrige driftsstyrene i bydelen om
samlet initiativ for forsvarlige driftsmidler.
Driftsstyreleder har snakket med flere driftsstyrer om saken, og har fått flere
positive svar. Vi avventer enda flere svar til flere har hatt driftsstyremøter.
Det redigeres i brevet der en setning skal ut.
Vedtak: Hvis det blir god nok oppslutning om brevet så videresendes det til etaten.
Det gis mandat til driftsstyreleder til å uttale seg til media ved behov.
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Overgangen til Morellbakken
Driftsstyret har mottatt et brev fra FAU der de ber om støtte til en uttalelse som
sendes til Utdanningsetaten v/områdedirektør. De ønsker at driftsstyret stiller seg
bak uttalelsen.
Vedtak: Driftsstyret støtter intensjonen i uttalelsen fra FAU.
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Nytt fra skolen – orienteringssaker
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Vi jobber enda med ansettelser, vi begynner å se slutten, men har litt igjen enda.
Vi jobber for å oppnå den nye lærernormen. Det ser nå ut til at den er
fullfinansiert fra og med høsten. Vi har hele veien jobbet mot å dekke opp 3,8
nye stillinger, men må nå se om vi greier å fylle 4,9 nye stillinger.
Tre lærere skal ha videreutdanning til høsten. De skal studere i 40% og jobbe i
60% neste skoleår.
Vi er i god gang med å drive fram endringer på 1. trinn til høsten. Vi snur litt
om på skolen så 1. trinn til høsten er i basen der 6. trinn er nå. Dette gjør vi for å
skape bedre fleksibilitet til å dele de opp i mindre grunner, nærhet til AKS og
for å imøtekomme elevenes behov for bevegelse og variasjon.
Ledelsen kommer fra høsten av til å reduseres noe. Bjørg går av og erstattes
bare delvis. Aks-leder/inspektør skal 20% inn i skolen og ha ansvar for
oppfølging av 1. trinn, og vikarinnkallingen settes ut til en i personalet. Det
medfører en reduksjon på ca. 50%.
Kravene til skriftlig vurdering er borte. Vi skal fortsatt vurdere, men hvor mye
og på hvilken måte skal vi starte en god prosess på til høsten. Vi har mange
gode ordninger for underveisvurdering, nå må vi sette de i et system så elever
og foresatte vet hvordan eleven ligger an faglig og sosialt.
Fysisk aktivitet – saken er utsatt et skoleår. Timene som allerede ligger på 5. og
6. trinn fortsetter. Øktene med fysak blir mer integrert i skoledagen framover og
de blir mer spredt utover uka.
Skolens arbeid med skolemiljøet Skolen har laget en egen skolemiljøgruppe
bestående av en lærer, elever fra elevrådet og elevmeglere, rektor og sosiallærer
som jobber aktivt med skolemiljøet i samarbeid med resten av elevrådet. Det er
meningen at dette skal være en forlengelse av skolemiljøutvalget. Skolen har
ikke fått avholdt møte i skolemiljøutvalget denne våren, men arbeidet i
skolemiljøgruppa har gått, og går, sin gang.
Skolestartere (1. trinn) til høsten
Vi har fulle førsteklasser til høsten. Vi har hatt mange som har søkt seg til
skolen fra andre skolekretser. Vi har måttet avslå tre som har søkt hit, hvorpå to
har klaget på vedtaket.
Skolebøker, digitale ressurser, iPad, datamaskiner, datautstyr
Det kommer en ny læreplan om to år. Det er derfor vanskelig å få kjøpt
skolebøker nå. Forlagene lager ikke nye læreverk, og når det er tomt på lagrene
så trykkes det i liten grad opp nye bøker. Skolen har noen læreverk som
begynner å bli slitt, samtidig som vi ikke kan bruke penger på bøker som er
utrangert etter to år. Vi kommer til å måtte bruke en del penger på digitale
læremidler framover.
Ny overordnet del til læreplanen og fagfornyelsen
Det har kommet en ny overordnet del til læreplanen som skal være klar til
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høsten 2020. Den kommer til å medføre store endringer, tverrfaglighet og
dybdelæring vil være sentralt.
Videre arbeid med uteområdene
I månedsskiftet mai/juni starter arbeidet med å sette opp nye lekeapparater. Det
vil i tillegg bli noe vedlikeholdsarbeider andre steder i skolegården.
Elevundersøkelsen – Geir sender den ut til driftsstyret.

Eventuelt
Driftsstyret støtter at en av planleggingsdagene til høsten skal være felles for
AKS/Skole.
Neste møte blir onsdag 5. september.

Utarbeidet av:
Ove Rekstad
Undervisningsinspektør

