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Møtebok fra driftsstyremøte, tirsdag 08.12.15  kl. 18.00 

 

Møtested: Personalrom Telefon: 23466100      Mobilnr. 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 

   Tedd Urnes, politisk representant 

   Anette Reme, rektor 

   Kristin Johanne Haavind, referent/undervisningsinspektør 

 

Meldt frafall:  Stein Nordbø, politisk  

   

 

Saksliste: 

 

Sak 27/15 Godkjenning av saksliste og møtebok (fra 10.09. og 15.10.2015). 

 

Saksliste og møtebok ble godkjent.  

 

 

Sak 28/15 Forarbeid til Strategisk plan 2016 Bekkelaget skole (drøftingssak) 

Vedlegg: Utkast oppsummering til ny Strategisk plan.  

Gjennomgang av skoleårets kartleggingsprøver 1.-3. trinn og nasjonale prøver. 

Vedlegg: Strategisk kart 2016 –2019 fra Utdanningsetaten. 

  Risikovurdering foran Strategisk plan.  

 

Rektor viser utdrag fra det strategiske kartet i Nypos og resultater for årets Nasjonale prøver i 

regning, lesing og engelsk. 

Avleveringselever 8.trinn har nesten måloppnåelse. Jenter 5. trinn ligger noe under Bekkelagets 

mål i regning. Dette tar vi hensyn til i strategisk plan og spisser tiltakene.  

 

Vi ser på utsnitt fra elevundersøkelsen. Elevene er fornøyde med støtte fra lærer, mestring og 

motivasjon. Skolen scorer noe lavere på arbeidsro (3,5).  

 

Viser Risikovurdering i Nypos. Eks. manglende utfordring i matematikk – høy risiko. Her må 

vi sette inn spissere tiltak enn i fjor.  
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Sak 29/15 Status regnskap og månedsrapport AKS per oktober 2015 (orienteringssak) 

  Vedlegg  

 

Status per november for skolerapport er 532 117 og for AKS er det - 22508. 

 

Rektor informerer om skolens budsjett uten øvrige kommentarer.   

Rektor informerer om AKS budsjett.  

Stor andel foreldre velger halvdagsplass fremfor heldagsplass. Midlene på AKS er brukt ved å 

ha høy voksentetthet og tilgang til vikarer. Dette vil revurderes, og det vil bli en endring. 

Kommentarer ang. ferietilbudet ved AKS – kan dette revurderes?  

 

 

 

Sak 30/15  Forarbeid til budsjett 2015 (drøftingssak) 

 

Rektor informerer om forarbeidet til budsjettet.  

Trivselsprogrammet kommer på agendaen neste SMU-møte. Elevrådet diskuterer dette i 

forkant. 

 

Budsjettet vedtas neste møte.   

 

Sak 31/15 Medarbeiderundersøkelsen 2015 (orienteringssak) 

 

Informasjon om rutiner og tiltak etter medarbeiderundersøkelsen. Ansatte scorer de aller fleste 

punkter over 4. (skalaen går fra 1 til 6) Tiltak iverksettes der hvor poengene ligger under 4, 

eventuelt på 4. Tiltaksplan utarbeides før neste AMU-møte og presenteres for personalet. 

 

   

Sak 32/15 Endret skolegrense for Bekkelaget skole fra 01.08.2016 (drøftingssak) 

  Viser til beslutningsskriv fra Utdanningsetaten, sendt DS 10. november. 

 

Rektor informerer om at paviljongen er en forutsetning for at vi skal ha 2016/2017- kullet i 7 

år. Det vil ikke kunne gå an å fjerne paviljongen, og deretter forvente at vi skal kunne romme 

elevene i andre areal.  

Klasserommene er også små. Vi kan ikke ha flere enn 104 elever, da rommene ikke er store 

nok. 

Skolebehovsplanen lages etter områdenivå, ikke nærskolenivå.  

I tillegg er søskenprioritet ikke satt foran geografiske hensyn.  

Det er per i dag tilstrekkelig kapasitet i vårt område.  

DS er informert om at det kan komme elever som må henvises.  

  

DS-leder mener vi bør utarbeide en langsiktig strategi på hva som er skolens behov fremover. 

Være i forkant, ta initiativet selv.  

 

 

Sak 33/ 15 Skolens beredskapsplan (orienteringssak) 

  Rutiner ved varsling, evakuering og øvelser. 

 

Beredskapsplan er gjennomgått og oppdatert.  

Den ligger ikke ute på hjemmesiden grunnet sensitiv informasjon. 
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Vi har varslingsmulighet til alle rom. 

Rektor viser eksempel fra tidligere case/øvelse.  

Tips om at Manglerud politi kan bidra i beredskapsøvelser dersom det er ønskelig.  

 

Skolen legger ut en nyhetssak på hjemmesiden hvor vi informerer om at vi har en 

beredskapsplan. 

 

Sak 34/15 Informasjon/ nytt fra skolen (orienteringssaker) 

  Personalsituasjonen vårsemesteret, trafikk, juleaktiviteter m.m. 

 

Vi er i gang med å rekruttere nye lærere.  

 

Trafikksituasjonen tas opp neste DS-møte. Rektor har meldt fra til bymiljøetaten, sakene blir 

tatt i mot, men ikke gått videre med. Det er deres ansvar å sikre skoleveien.  

 

Informasjon rundt juleaktiviteter; nytt av året er påmelding til julegudstjeneste eller 

fredssamling.  

 

 

Sak 35/15 Eventuelt 

 

Ingen eventuelle saker.  

 

 

9.12. 2015 

Referent, 

Kristin Johanne Haavind 

 

 

 

 
 

 

 

    

    
 

 


