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27/17 Godkjenning av saksliste og møtebok (fra 18. 9. 17) 

 Møtebok og saksliste godkjennes.  

28/17 Forarbeid til Strategisk plan 2018  

 Gjennomgang av resultatutvikling NP og elevundersøkelsen 2017.    

Rektor presenterer evaluering av Strategisk plan 2017 – fokusområder, forklaring av risikovurdering 

og måloppnåelse, med fokus på lesing og regning. Skolen er ambisiøse i sine mål, dette må derfor 

sees i sammenheng med måloppnåelsen.  

Skolen har nå færre elever på nivå 1 på Nasjonale prøver. Vi har en opphopning på nivå 2 og for få i 

nivå 3, sett opp mot skolens mål og hva vi analyserer er skolens potensiale. Vi er med i prosjekt "mer 

å hente". Det handler bl.a. om å utfordre elevene slik at de i større grad får utnyttet sitt 

læringspotensiale.   

Fokus dette skoleåret har vært- og er strategier for leseforståelse og problemløsing  i regning. Når 

skolen innfører nye arbeidsmåter i undervisningen støtter vi oss til forskning. Vi har hatt eksterne 

forelesere og jobbet felles i personalet med bl.a. temaene læringspartnere, lese- og regnestrategier. 

Elevene fra Bekkelaget skole hadde god måloppnåelse i lesing NP 8. trinn. Årets elever på 5. trinn 

oppnådde ett skalapoeng bedre enn i fjor, både i lesing og regning.  

I strategisk plan 2018 vil regning få størst fokus. Elevene skal bl.a. i større grad erverve gode 

strategier for problemløsningsoppgaver. 

Foreløpige prognoser fra Elevundersøkelsen 2017 viser noe fremgang innenfor områdene arbeidsro 

og mobbing. Da Elevundersøkelsen ikke er ferdigstilt vil driftsstyret få en gjennomgang av denne i 

neste møte, torsdag 18. januar. 



I møtet vil også skolen presentere Strategisk plan 2018 i sin helhet. Skolen vil ved siden av regne- og 

leseopplæring ha stort fokus på elevenes skolemiljø i planen.  

Bruk av Ipad på 4.-7. trinn vil være et læringsverktøy i utvikling på skolen. 

29/17 Status regnskap per 6. 12. 2017  

 Hittil i år har skolen et positivt avvik på kr 785 000,-. Vi regner med at vi kommer til å ha et 

mindreforbruk på ca. kr 700 000,- ved årsslutt. Deler av dette vil brukes til 40 % økt spesialpedagog 

og 30 % økt pedagog ved skolen.  

AKS har et foreløpig positivt avvik på kr 273 488,-. 

Det er kjøpt inn mange nye leker denne høsten. AKS serverer nå varm mat to ganger i uken, som et 

prøveprosjekt ut året. Planen er at dette skal videreføres i 2018. 

 

30/17 Forarbeid til budsjett 2018  

Oslo kommunes utgangspunkt i budsjettarbeidet er at all aktivitet skal foregå innenfor vedtatt 

budsjettramme. Budsjettbruken skal gjenspeiles i skolens satsningsområder.  

Skolen ønsker bl.a. å opprettholde 4 grupper på kommende 4. trinn, øke bemanningen, og overlappe 

ved planlagte permisjoner. 

Vi ønsker å se på mulighet for innkjøp av nytt norskverk for 4. – 7. trinn i tillegg til innkjøp av 

materiell til kroppsøving, naturfag og musikk. Mtp. kulturtiltak er rufuskort og bussutgifter sentralt, 

utstyr til trivselsprogrammet og musikal på 7. trinn.  

Utstyr til nytt skolekjøkken er fortsatt på planen. 

31/17 Ny paviljong til Bekkelaget skole fra høsten 2018  

Rektor informerer om at ny paviljong vil bli satt opp midlertidig (for ca. 5 år) våren 2018 på 

Bekkelaget skole. Dette med bakgrunn i økt kapasitetsbehov på skolene i området inntil permanente 

tiltak er ferdigstilt, etter vedtak i ny Skolebehovsplan desember 2018.. 

Paviljongen vil antageligvis bli to-delt, og ligge langs gjerdet ved Marienlundveien. Paviljongen vil 

romme 6 klasserom og arbeidsrom for to lærerteam. Verneombud og tillitsvalgt ved skolen er med i 

brukergruppen rundt byggeprosessen.  

Skolens foreløpige plan er at paviljongen skal huse 1. trinn, og deler av 2. trinn. Ettersom det gule 

huset og den grå paviljongen skal utfases planlegges det et nytt kjøkken til AKS i kjelleren i A-bygg.  

Ettersom paviljongen spiser mye av vårt uteområde har driftsstyret et ønske om at Marienlundveien 

stenges, og at Marienlundparken brukes som uteområde for elevene under den midlertidige 

løsningen, i alle fall under byggeperioden mars-juni 2017. Alternativ 2 er at den gamle skolehagen 

frigjøres til egnet uteområde med lekestativer.  

I tillegg ønsker driftsstyret at skolen får en helhetlig plan for gjennomføring av byggeprosessen der 

det skisseres rekkefølge for delprosessene. Driftsstyret ved driftsstyreleder skriver en uttalelse med 

innspill til prosjektet. 

32/17 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

7. 12. 17, Kristin J. Haavind 


