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Møtebok driftsstyret, torsdag 8. desember 2016  kl. 18.00 
 
Møtested: Personalrom               Telefon: 23466100/ 92497695 
 
Til stede:  Kari Arlund, ansatte representant 
   Sigrid Furseth, ansatte representant 
   May Andrine Gran, foreldrerepresentant, vara 
   Svein Sørensen, leder/ foreldrerepresentant 
   Jardar E. Flaa, politisk representant 
   Tedd Urnes, politisk representant 

Stein Nordbø, politisk representant 
   Anette Reme, sekretær/ rektor 
   Kristin Johanne Haavind, referent/undervisningsinspektør 
 
Meldt frafall:   Tone Meldalen, nestleder/ foreldrerepresentant 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 25/16 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 14. 9. 16. 
Godkjent.  
 
 
Sak 26/16 Forarbeid til Strategisk plan 2017 (drøftingssak) 
 
Oppsummering til strategisk plan 
 
Nasjonale prøver 
Rektor informerer om resultater på nasjonale prøver i regning, engelsk og lesing for 5. og 8. 
trinn. På NP 8. trinn oppnådde elevene fra Bekkelaget skole 59 skalapoeng i lesing, 59 i 
regning og 56 i engelsk. Dette er høy grad av måloppnåelse. Som avgiverskole er vi godt 
fornøyd med at vel 63 % av elevene presterer i de to beste nivåene i alle tre fagområdene.  
 
På høstens NP 5. trinn ble skalapoengene 55 i lesing, 54 i regning og 54 i engelsk. 
Skalapoengene viser tilnærmet samme resultat som i fjor, men ble ikke helt som forventet etter 
overgangsprøvene fra 4. trinn. Resultatene på årets NP prøver 5. trinn i lesing og regning er noe 
svakere enn skolens målsetting.  
I analysearbeidet av prøvene finner vi blant annet i lesing at elevene mestrer fagtekster og det å 
finne informasjon godt, men at de trenger mer trening i å tolke og reflektere.  
 
Elevundersøkelsen   
I elevundersøkelsen 2016 melder elevene på 5. – 7. trinn om høy grad av trivsel. Snittskår er 
4,4, og det tilbakemeldes om lite mobbing (snittskår 4,6). Undersøkelsen viser at elevene er 
godt motiverte for skolearbeid, de ønsker mer god faglig tilbakemelding fra lærerne, og enkelte 
klasser vil ha mer arbeidsro i timene.  
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Strategisk plan 2017 
I den strategiske planen for 2017 risikovurderer ledelsen målene først og fremst i 
brukerperspektivet. Nytt i 1.1. er fokuset på "tidlig i skoleløpet", og i 1.2. har bl.a. 
dybdekompetanse kommet inn. 
 
Bekkelaget skoles strategiske mål for lesing, regning og engelsk er ambisiøse, men også 
realistiske.  
 
Lesing 5. trinn 55 % -5%, skalapoeng 57 
           8. trinn 65 – 70 % -5%, skalapoeng 59 
Regning 5. trinn 50 % -5%, skalapoeng 56 
           8. trinn 65 - 70 % -5%, skalapoeng 59 
 
Engelsk 5. trinn 50 % -5%, skalapoeng 56 
              8. trinn 60% -5% skalapoeng 58 
 
 
Strategisk plan 2016 videreføres i hovedtrekk fra 2017. Kvalitet i skolens systematiske 
leseopplæring med veiledet lesing og lesestrategitimer fra 3. trinn må vedlikeholdes og sikres 
videreføring i en tid med noe mobilitet i lærerpersonalet.  
Prosjektet "Mellomregning på 4. og 5. trinn, mer problemløsningsoppgaver, dybdelæring 
spesielt i algebra og måling, anvendt matematikk og regning i flere fag skal styrke 
undervisningen.  
Engelskundervisning "hver dag", engelsk grammatikk og vokabularplan, økt bruk av engelske 
fagtekster og lettlest bøker på alle trinn skal øke tekstforståelse hos elevene. 
Elever på 4. og 6. trinn skal pilotere satsing på Ipad der målet er økt tilpasset opplæring og 
fordypning, samt styrke elevenes ikt ferdigheter. 
 
Lærere og ledelse følger oppsatt plan til elevgjennomgang med oppfølging av den enkeltes 
utvikling og evaluering av tiltak. Det settes opp flere møtepunkter mellom obligatoriske prøver 
til underveisevaluering. 
 
Klasser med for liten arbeidsro skal utarbeide klare kriterier for reglene og prioritere arbeidet 
med å etablere gode læringsmiljøer. 
Mentortiden skal være en læringssamtale der elevens faglige og sosiale måloppnåelse drøftes 
og vurderes sammen med eleven. Alle skal ta i bruk en felles mal med dokumentert 
gjennomføring. Lærer skal gi elevene gode faglige tilbakemeldinger som bidrar til videre 
utvikling. 
 
Gjennom satsningsområdet Elevsentrert ledelse samarbeider lærere og ledelse om å styrke 
kvalitet i undervisningen. Ledelsen tilrettelegger for et profesjonelt læringsfellesskap med 
erfaringsdeling, drøfting av teori, analyse av elevresultater, skolevandring, "lesson study" og 
samarbeid i faggrupper. 
 
Handlingsplanen i skolens strategiske plan skal vise konkrete tiltak og aktiviteter innenfor hvert 
satsningsområde. Den skal følges opp jevnlig i ledergruppa i forhold til progresjon, effekt og 
tilføre nødvendige justeringer. 
Sak 27/16 Status regnskap og månedsrapport per november 2016 (orienteringssak, 
dokumenter utdelt ut i møtet)  
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Skolens totale budsjett for dette året er 49 337 000,-. Mindreforbruket blir trolig ca. kr.900 
000,- etter at alle innkjøp er gjort. Overskuddet skyldes i stor grad mange permisjoner med 
høye sykelønnsrefusjoner. 
 
Vi har en pågående diskusjon om vi skal sette av midler til nytt skolekjøkken. Vi mangler en 
kjøkkenstasjon, og ønsker å oppgradere kjøkkenet. Et samarbeid med Undervisningsbygg er 
ønskelig her. Vi har hatt inne et arkitektfirma og samarbeidet med mat og helse-lærere for å 
kunne lage en god skisse og søknad til Undervisningsbygg. 
 
Aktivitetsskolen har per 8. desember et positivt avvik på kr.191 477,-.  
Aks har en del nye aktiviteter, bl.a. fra forskerfabrikken, turn og matlagingskurs.  
Det er omtrent like mange barn på AKS nå som i fjor, men det skyldes stort kull på 1. trinn. 
AKS har flest halvdagsplasser, og antall barn på 4. trinn er halvert. 
Aktivitetsskolene i Oslo har laget lokale planer for økt kvalitet og rekruttering av flere barn til 
AKS tilbudet. 
 
AKS koordinator Kari Arlund går av med pensjon 1. 1. 2017. Anette Heggelund går inn som 
aktivitetsskoleleder og baseleder for 4. trinn.  
 
 
28/16 Forarbeid til budsjett 2017 (drøftingssak) 
 
Oslo kommunes utgangspunkt i budsjettarbeidet er at alle aktiviteter skal foregå innenfor 
vedtatt budsjettramme. Budsjettbruken skal gjenspeiles i strategisk plan gjennom skolens 
satsningsområder.  
 
Utkast til prioriterte områder. 
 
Bemanning 

• Opprettholde bemanning, rekruttere og beholde 
• Overlappe ved permisjoner 

 
Grunnleggende ferdigheter og basisfagene 

• Læringsressurser og lærebøker jfr. plan for innkjøp 
• Materiell naturfag (Inspiria) 

 
IKT 

• Fornye deler av maskinparken 
• I pad 

 
Kulturtiltak 

• Kronebeløp pr. elev inklusive Rufuskort 
• Utstyr til Trivselsprogrammet 
• Musikal 7. trinn, ekstern instruktør 
• Vinteraktivitetsdag 
• Bussutgifter til leirskole 
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Bygninger  
• Skifte lysarmatur 
• Ny skillevegg i gymsal 
• Reparasjoner, hærverk 
• Oppgradering av mat- og helserom? 

 
Kompetanseheving personalet 

• Kurs og vikarutgifter 
• Kursholdere 
• Personalseminar 

 
  
Sak 29/16 Medarbeiderundersøkelsen 2016 (orienteringssak)  
 
Medarbeiderundersøkelsen er i år ny, og gjennomføres annethvert år. Det er 10 faktorer som 
skal vurderes: Oppgavemotivasjon, mestringstro, selvstendighet, bruk av kompetanse, 
mestringsorientert ledelse, rolleklarhet, relevant kompetanseutvikling, fleksibilitetsvilje, 
mestringsklima og nytteorientert motivasjon.  
Bekkelaget skoles ansatte tilbakemelder om godt arbeidsmiljø, spesielt innenfor rolleklarhet og 
mestringsorientert ledelse. 
 
I oppfølgingen skal skolen ha særlig fokus på mestringstro, selvstendighet og rolleklarhet. 
Oppfølgingsplanen skal være utarbeidet før 7. februar 2017.  
 
 
Sak 30/16 Innstilling til nytt driftsstyre fra 1. 1. 2017 (orienteringssak) 
 
Rektor gjennomgår politisk oppnevnte, ansatte og kandidater fra FAU.  
 
Politisk oppnevnte:  
Eivin Sundal, AP 
Knut Falchenberg, H 
Tove Rikheim, H 
Jardar Flaa, AP (1. vara) 
Einy Langmoen, MDG (2.vara) 
Mehmet Kaan Inan, H (3. vara) 
 
Ansatte:  
Sigrid Furseth  
Ludvik Tangen-Kristoffersen 
Elisabeth Erlandsen (1. vara) 
Mevlut Darci (2. vara)  
 
Foresatte: 
Tone Meldalen 
Lene Østli 
Camilla Sillerud-Howell (1. vara) 
Lars Otto Andresen (2. vara) 
Tonje Fossan-Waage (3. vara)  
 



 
 

 5

 
 
 
Sak 31/16 Informasjon/ nytt fra skolen (orienteringssaker)  
 
Utdanningsetaten tilbyr kurs i koding for elever på 4. trinn våren 2017. Dette vil foregå i AKS-
tiden, men er et tilbud til alle elever på 4. trinn. 
Nye kriterier i ressurstildelingsmodellen er ute på høring i februar 2017. 
Ny skolebehovsplan 2018-2028 skal også til høring våren 2017. 
 
Sak 32/16 Eventuelt  
Ingen saker 
Driftsstyreleder Svein Sørensen ble takket av etter å ha sittet som leder i to perioder. 
 
 
Oslo 9. 12. 2016,  
Kristin J. Haavind, referent 
 
 
 
 

    
    

 


