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Saksliste: 

 

Sak 13/16 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 3. 3. 16. 

  Vedlegg  

To infosaker til eventuelt. 

Endring av Ekebergbanen går under trafikksituasjonen.  

Godkjent.  

 

 

Sak 14/16 1. kvartal – rapportering 

    

  Månedsrapport per mars 2016 – Bekkelaget skole 

   Regnskapsrapport 140 – skole 

   Regnskapsrapport 100 – skole 

  Månedsrapport per mars 2016 – Aktivitetsskole 

   Regnskapsrapport AKS – 100  

 

 

Rektor informerer. Budsjettene for skole og AKS er godt i rute. Skolens regnskapet per mars 

viser et positivt avvik på 8318,-. Et lite mindreforbruk på kjøp av varer. Justering med statlig 

satsing midler (kr 438 000,-) gir økt lærertetthet 1.- 4.trinn. I prognosen styres budsjettet mot et 

positivt avvik på kr 331 000,- ved års slutt. Dette for å sikre kvalitet på lærere som vi ansetter 

når det ved skolen går mange lærere ut i fødselspermisjon. Vi ansetter lærere midlertid for ett 

helt år, i stedet for ¾. Driftsstyret stiller seg positive til prioriteringen.  

 

Regnskapet på AKS har per mars et positivt avvik på 16594,-.  
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Det var tidligere en bekymring rundt salgsinntekter og lønnsutgifter grunnet nedgang i 

heldagsplasser. Mindre bruk av vikarer og strammere organisering virker positivt på budsjettet. 

AKS budsjettet er tenkt balansert ved årsslutt.  

AKS tildeles et budsjett tiltenkt barn med spesielle behov, resten er salgsinntekter.  

Annet: 

AKS har et samarbeid med skolene i nærområdet for deling av instruktører til ulike kurs. Her 

vil det foregå utprøving av ulike idretter, og dette er et prøveprosjekt gjennom sommeren.  

Det er et ønske om stormøte angående langsiktig plan for skolefritidsordning.  

Det er en del utfordringer rundt overgangssituasjoner (skole – akademiet ol.) Skolen inviterer 

klubbene og FAU til et møte.  

 

Driftsstyret vedtar 1. kvartal rapport 2016 for skole og AKS 

 

Sak 15/16 Prøveplan (orienteringssak) 

  Kartleggingsprøver våren 2016  

 

Rektor presenterer skolens prøveplan. Det er færre obligatoriske kartleggingsprøver i Oslo dette 

skoleåret. Ledelsen på Bekkelaget skole tar lærere med i vurderingen om gjennomføring av 

valgfrie prøver. Kartleggingen på 1. -3. trinn har som hovedmål å avdekke elever med 

utfordringer i grunnleggende ferdigheter. Det har blitt mer lik praksis i klasserommene etter 

innføring av kartleggingen. Prøvene gir et godt sikkerhetsnett for å passe på at ingen elever 

faller igjennom. Skolens resultatoppfølgingsplan sikrer tett oppfølging av enkeltelever.  

   

 

 

Sak 16/16 Fag og timefordeling 2016 – 2017 (orienteringssak) 

  Vedlegg 

 

Vi er fra og med høsten 2016 pålagt å ha en ekstra naturfagstime. Denne timen er lagt på 4. 

trinn, der ser vi at dette er nødvendig.  

FYSAK flyttes fra 5. til 7.trinn. Kun 6. trinn har FYSAK neste skoleår. Skolen undersøker 

mulighet for svømming i FYSAK-timene og et samarbeid med Best helse.  

 

Sak 17/16  Endring i halvdagstilbudet på Aktivitetsskolen Bekkelaget (AKS) 

 

Driftsstyret vedtar å redusere halvdagstilbudet på AKS i ferier fra tre til to hele dager (18,5 t) 

per uke, fra 01. 08. 2016.  

Dette gjøres p.g.a. reduksjon av heldagsplasser og inntekter. Forslaget er godt innenfor 

kommunens retningslinjer (12 t).  

FAU støtter forslaget.  

 

Sak 18/16 Trafikksituasjonen (orienterings- og drøftingssak) 

 

DS- leder informerer om møtet på Bekkelagshuset onsdag 13.04. 2016 hvor Sporveien 

informerte om arbeidet rundt oppgradering av Ekebergbanen mellom Jomfrubråten og Holtet, 

noe som bl.a. vil medføre anleggstrafikk i Marienlundveien fra tirsdag 19. april. 

DS ønsker tiltak for å ivareta sikkerhet av elevenes skolevei; Ingen innkjøring til 

Marienlundveien fra Kongsveien- og anleggsstopp ved skolestart mellom kl. 08.00-08.30. I 

rushtiden må Sporveien ha en vaktleder med gul vest i Holtetkrysset.  
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Ledelsen er ute og følger med oppstarten av arbeidet. Ledelsen tar kontakt med ansvarlig i 

Sporveien for å få informasjon og fremme tiltak. Skolen sender brev til Bymiljøetaten om 

forventninger til regulering av trafikk og skilting i området. FAU -leder varsler behov for økt 

beredskap fra trafikkvaktene. Skolen informerer om gjennomføring på hjemmesiden.  

 

 

Sak 19/16 Eventuelt 

 

1. Ludvigsenutvalget har vurdert Kunnskapsløftet 2006, og denne skal revideres. Arbeidet 

ferdigstilles tidligst innen 2019. Tre tverrfaglige temaer skal vektlegges i fag: 

Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Det 

varsles færre læringsmål og økt grad av fordypning. 

Lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter videreføres som 

grunnleggende ferdigheter. 

 

2. Vi får inntil 104 nye elever i 1. klasse høsten 2016.  

Prognoser fremover:  

2017: 75 elever, 2018: 97 elever, 2019: 86 elever, 2020: 82 elever 

 

 

 

Oslo 18. 4. 2016,  

Kristin J. Haavind, referent 

 
 

 

 

    

    
 

 


