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Referat fra driftsstyremøtet 26. mai 2020 

Tilstede: Elisabeth Riksfjord, Trine Amundsen, Julie Barkenæs, Ketil T. Sørlien, 

Ove Rekstad, Birgitte A Stub, Martine Aarnes, Terje Olav Moen og Tom 

Chr Berg. 

Forfall: Geir Ueland og Marie Torheim 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet på Disen skole 

Møtetid: Tirsdag 26. mai 2020 kl. 16.45 

Referent: Ove Rekstad 

 

 

Saksliste:  

18/20 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 2. mars 2020 

Innkalling og referat fra 2. mars er godkjent med følgende endring: "Tillitsvalgt 

fra Ketil" i budsjettsaken skal ut av referatet.  

 

19/20 Nytt fra skole/AKS – informasjon fra skolen 

Rektor informerte om korona og smittevern. Vi ble stengt 12. mars. Vi hadde et 

tilfelle på skolen, på et foreldremøte, og opplevde stor dramatikk rundt det. 

Skolen ble stengt 12. mars, og åpnet forsiktig 27. april. Etter det har vi drevet 

koronaskole, 1.-4. trinn i fem uker og alle trinnene i tre uker.  

 

Vi driver ikke normal skole. En lærer underviser i underkant av 20 timer. Delt på 

5 dager er det 4 timer undervisning pr dag. Derfor blir skoledagen av den lengden 

vi har i dag.  

Vi har inntil videre valgt å ikke hatt lekser, men det skal diskuteres når vi starter 

igjen.  

Koronaskolen er krevende. Hjemmeskole var svært krevende, spesielt for de 

yngre elevene. Svake elever taper mest, men mange elever profiterte også på 

det. Mange elever har nå fått vise nye sider, det skal vi huske på. Husk at vi skal ta 

med det positive fra koronatiden når vi lager ny strategisk plan. 

 

Skoleledelsen opplever det utfordrende med kommunikasjon med de foresatte. 

Det er krevende å forklare alle endringene uten at vi blir for tekniske. Vi har fått 

noen tilbakemeldinger når det gjelder klasseoppdeling på 5. og 6. trinn. Vi har 

måttet dele trinnet i fire, og lærerne har brukt sitt profesjonelle skjønn for å få 



det til. Det har etter hvert gått seg fint til.  

 

Tilsyn fra bydelen – Vi skulle hatt tilsyn på HMS, men det er avlyst grunnet 

Koronasituasjonen. 

Skolegrenser – Saken om endring av skolegrenser er utsatt på grunn av korona. 

Vi vet ikke når den kommer opp igjen.   

Årsavslutningen – Årsavslutningen av regnskapet ble klart og levert innen fristen.  

Nytt skoleår – Det blir færre elever neste år. Vi bytter fra 6 klasser med 14 

elever i hver som det er i år, til 3 klasser med 22 elever i hver til høsten. For 

skolen blir det lettere å sette sammen gode klasser. 23 er mange å ha som 

kontaktlærer, så vi er åpne for å dele opp kontaktlæreransvaret.    

Førskoleopplegg i koronautgave – Det blir en slags "førskoledag". Det blir et kort 

opplegg, men veldig annerledes. Dagen er ikke ferdig planlagt enda.  

Ansettelser -  Vi ansetter enda, men håper vi er ferdig med intervjuer. Vi skal ha 

tre lærere som enda ikke er ansatt. Vi satser på å ha alt klart før vi tar 

sommerferie. 

Avslutninger – Vi skal lage en liten avslutning for 7.trinn. I henhold til 

smittevernregler blir det et enkelt, men fint opplegg på skolen. Foreldrene lager 

det de vil for hver klasse etter at elevene er ferdig med skolens opplegg.  

 

20/20 Økonomi skole og AKS, sykefravær, skadeoversikter (saksfremlegg) 

Rektor redegjorde for økonomien og månedsrapportene for skole og AKS.  

 Vi har hatt møte med den i etaten som er ansvarlig for å følge med vår skole. Vi 

har nå bedre oversikt, og er på vei mot en bedre forståelse. For skolen styrer vi 

akkurat nå mot et estimert underskudd på 1,2 millioner. Ledelsen følger opp 

dette, og vi kommer tilbake til Driftsttyret med en oppfølging på møtet i 

september. Vi skal styre mot null til årsslutt, og det kan se ut til at det har noe 

med periodiseringen å gjøre. Vi jobber også med systemene vi har for styring og 

kontroll, for å få bedre oversikt.   

For AKS, ser det fint ut akkurat nå, men det blir tøft resten av året. De har ganske 

store inntektstap, men planlegger likevel for at det skal gå rundt resten av året. 

AKS forsøker å styre mot null. 

Gjennom diskusjonen kom det frem at DS ønsker at ledelsen skal få bedre 

oversikt over økonomien, og bruke tid og eventuelt penger på å realisere dette.  

Vedtak: DS tar rapportene til etterretning.  

 

 

 



21/20 Analyse av fravær og forslag til tiltak for å få ned utgifter til vikar (se eget 

saksfremlegg)  

Jf. vedtak fra DS-møte i januar og mars har vi laget en analyse av vikarutgiftene, 

og sett på noen forslag til hvordan vi kan få utgiftene ned. Tallmaterialet vårt er 

dessverre litt mangelfullt da halvåret ikke har blitt som planlagt. Vi jobber 

imidlertid videre med planen for å redusere utgiftene.  

  

Vedtak: DS tar rektors forslag til etterretning.  

 

22/20 AKS-saken – hva har skjedd siden sist (se eget saksfremlegg) 

Rektor la frem hva som har skjedd siden forrige møte. Vi har ikke fått jobbet 

veldig mye siden sist på grunn av stenging. Deretter har det vært smittevern som 

har vært sentralt. Det ansettes nå nye assistenter. Det skal lyses ut nye 

stillinger. Det skal være 50% stillinger.  Det blir også en restart på planen 

driftsstyret ga sin tilslutning til på møtet i mars.  

 

Vedtak: DS tar rektors orientering til etterretning.  

  

23/20  Elevundersøkelsen høsten 2019 (saksfremlegg) 

Inspektør la fram tallene fra elevundersøkelsen. Disen skole har stort sett gode 

tall på undersøkelsen, men noe svakere enn i fjor. Over de siste fem årene er 

tallene ganske jevne, men med dårligere resultat på "Vurdering for læring, 

elevdemokrati og motivasjon". For andre delområder er det små variasjoner.  

Vedtak: DS tar orienteringen til etterretning.  

 

24/20 Strategi 2020 – oppdatering på to tiltak (saksfremlegg) 

1) 1 til 1  - digital satsning - en enhet per elev 

Rektor opplyste at skolen har startet med å øke momentet i arbeidet. Vi så 

behovet tydelig da skolen ble stengt. Vi skal skynde oss langsomt, men håper 

å være i gang i 2021. Det er også et tydelig signal fra både kommune og stat 

om at dette skal prioriteres.  

 

2) Skriving og lesing på Disen 

Rektor opplyste at skolen har fått en ny lærer som kan mye om dette. Denne 

læreren skal hjelpe os med tre ting, hun skal støtte den grunnleggende 

opplæringen vi driver sånn helt praktisk, og da spesielt med de som sliter på 

de lave trinnene. Hun skal også være med å systematisere dette arbeidet på 

hele skolen, og veilede kollegaer.  

Vedtak: DS vedtar rektors gjennomgang til etterretning. 

 

 



 

25/20 Gjennomgang av årshjulet og saker til septembermøtet årshjulet– ligger 

vedlagt innkallingen  

Vi skal planlegge septembermøtet – klagesaker, HMS, rapporteringer, mobbing, 

strategisk plan – gjennomgang av gammel, og forberede ny plan. 

Saken ble utsatt til neste gang 

 

26/20 Eventuelt 

Det kom en sak under eventuelt. DS ønsker at vi kommer tilbake til septembermøtetet 

med en plan for skolemiljøutvalget.  

 

Oppfølging til neste møte:  

- Status for skoleøkonomien og plan for å få bedre oversikt over økonomien  

- Plan for skolemiljøutvalget  

- Status for forbedringsarbeidet på AKS 

- Gjennomgang av årshjulet (utsatt) 


