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Møtereferat driftsstyret, torsdag 3. mars 2016  kl. 18.00 

 

 

Møtested: Personalrom                Telefon: 23466100/ 92497695 

 

Til stede:  Kari Arlund, ansatte representant/ AKS-leder 

   Katrine Fjeld, ansatte representant 

   Tone Meldalen, nestleder/ foreldrerepresentant 

   Svein Sørensen, leder/ foreldrerepresentant 

   Jardar E. Flaa, politisk representant 

Stein Nordbø, politisk representant 

   Anette Reme, sekretær/ rektor 

   Kristin Johanne Haavind, referent/undervisningsinspektør 

 

Meldt frafall:  Kathrine Fjeld og Vegard Kjendsli 

Saksliste: 

  

Sak 07/16 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 18.01.16 

  Vedlegg 1: Møtebok 

Godkjent uten kommentarer.  

 

Sak 08/16       Årsregnskapsrapport 2015 

  Vedlegg 2: Fullstendighetserklæring  
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Fullstendighetserkæring for regnskapet 2015 avlegges for driftsstyret. Erklæringen  

innebærer at virksomheten drives redelig. Skolen skal bl.a. ha oversikt over alle ansattes 

biverv, og godkjent disse. Skolen har regnskapsmessig oversikt over bruk av skolens lokaler. 

 

Vedlegg 3: Årsregnskapsrapport 2015 - skole 

          Budsjettjustering - skole 

                     Driftsrapport UDE 140 per 31.12.15 

Regnskapsresultatet 2015 for skolen viser et mindreforbruk på kr. 619 000. Dette skyldes bl.a. 

ekstratildelinger i rammen, samt mer fødsels- og sykerefusjoner enn beregnet. 

Mindreforbruket kommer godt med i det nye budsjettet, og legges i hovedsak inn på lønn for 

å opprettholde lærertetthet (vår 2015). Kr. 100 000 legges til læremidler og kr. 50 000 til 

kulturtiltak. 

Vedlegg 4: Årsregnskapsrapport 2015 - Aktivitetsskolen 

                     Budsjettjustering – AKS 

                     Driftsrapport UDE 100 per 31.12.15 

Aktivitetsskolen (AKS) har truffet godt i årsregnskapet. Avviket fra prognosen er veldig liten. 

AKS har kr. 114 000 i mindreforbruk. Dette brukes til lønn, inventar og utstyr.  

Vedtak: Driftsstyret vedtar Årsregnskapsrapport 2015. 

 

Sak 9/16 Rapport "Evaluering av aktivitetsskoletilbudet i Oslo" (orienteringssak) 

 

Brukerundersøkelsen fra Varde og Hartmark (på oppdrag fra Utdanningsetaten) 
viser graden av fornøydhet på Aktivitetsskolene i Oslo hos foresatte og ansatte. 
Hensikten med undersøkelsen er å sjekke likeverdighet og kvalitet i AKS 
tilbudet. Rapporten viser store forskjeller hva gjelder likeverdighet på tvers av 
AKS tilbudene i Oslo by. Rammeplanen fra 2009 og Oslostandaren for AKS har 
trolig hevet kvaliteten. Skoler som har fokus på integrasjonen "skole – Aks" 
lykkes bedre. 74 % av foresatte i Oslo er fornøyd med AKS tilbudet. 
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Rapport fra AKS Bekkelaget skole ble lagt frem i DS møtet. 

God informasjonsflyt mellom AKS og brukere er viktig! AKS informerer via skolens 

hjemmeside, sms, noe ranselpost og oppslag på avdelingene. Forslag om å samle 

informasjonen ett sted kommer opp.  

AKS bør kommunisere bedre hva som kan forventes i tilbudet. 

AKS scorer høyt på "imøtekommende ansatte" 4,4 (skala 0 – 5), og  opplevelse av trygghet 4,3. 

Kan bli bedre på opplevelse av faglig utvikling 3,0. Total score " godt fornøyd med tilbudet" 

viser 3,9. 

Tiltak: Se til/ besøke skolene i Oslo som scorer best, pedagog knyttes i større grad til AKS 

(gjerne fra skolens ledelse). Dette vil kunne sikre at skolens mål også omfavner AKS. 

"Læringsstøttende aktiviteter" bør øremerkes i budsjettet til AKS.  

     

Sak 10/16 Endring i halvdagstilbudet på Aktivitetsskolen Bekkelaget? (drøftingssak) 

  

Skriftlig forslag til endring ; Redusere halvdagstilbud i ferier fra tre til to hele dager (18,5t). I 

inneklemte dager kan halvdagsplass fremdeles være "hel dag". 

Kommunens retningslinjer; Halvdagsplass er 12 timer i uken. Bekkelaget skoles AKS tilbud er 

langt bedre enn dette. Det er opp til den enkelte skole ved rektor å organisere tilbudet. 

Driftsstyret slutter seg til forslaget, men ønsker å høre arbeidsstyre i FAU sine synspunkter 

før avgjørelse. Vedtaket fattes i DS 14. april.  

 

 

Sak 11/16 Trafikksituasjonen rundt Bekkelaget skole (drøftingssak)  

  Vedlegg 5: Brev fra Bymiljøetaten datert 05.02.16 

Trafikkgruppa, ruter og Bymiliøetaten bør inviteres for å observere trafikksituasjonen på 

morgenen, spesielt i krysset Marienlundveien - Kongsveien. DS-leder og FAU-leder forsøker å 

koordinere møte for dette snarest, helst før påske.  

Det varsles om at deler av Marienlunden vil benyttes ved oppgradering av trikkelinje på 

Holtet, med oppstart i april. 
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Sak 12/16  Eventuelt 

Rektor informerer om skolens bemanning. Det er behov for flere lærere i vikariater. 

Rektor informerer om gjennomføring av lokal 17. Mai feiring med korpset. 

Bekkelaget Skoles Musikkorps er 85 år i år. De ønsker å rekruttere flere musikanter fra 

Kastellet skole. 

 

4. 3. 2016, 

Referent, 

Kristin Johanne Haavind 
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