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Saksliste: 

 

Sak 01/16 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 08.12.15. 

  Vedlegg  

Godkjent.  

En sak til eventuelt, som ble behandlet under sak 03/16 – budsjett funksjon 215.  

 

 

Sak 02/16 Strategisk plan 2016 Bekkelaget skole  

  Vedlegg 

   

Rektor presenterer Strategisk plan 2016 som innledes med skolens profil og oppsummering fra 

2015. De viktigste områdene er "elevenes arbeidsmiljø" og "grunnleggende ferdigheter og 

basisfag". Prioriterte områder synliggjøres og risikovurderes i Strategisk plan. Skolen 

viderefører det gode arbeidet, men spisser og justerer nåværende tiltak for å nå oppsatte mål. 

Skolens risikoreduserende tiltak med eksempler fra aktivitetsplanen blir presentert. Eks. Andel 

elever under kritisk grense i regning skal reduseres på 1.- 3. trinn. Tiltaket er å utarbeide 

standarder for bruk av konkretiseringsmateriell og hvordan man "snakker matematikk" i 

undervisningen. Aktiviteten er at lærere tar i bruk konkretiseringsmateriell ved innlæring, 

bruker eksempler fra hverdagen og sikrer god tallforsåelse..  

Aktivitetsplanen med konkrete handlinger knyttet til tiltakene ettersendes driftsstyret.  

 

Når det gjelder tema elevenes arbeidsmiljø knyttet opp mot arbeidsro er det enkelte klasser som 

scorer seg lavt i Elevundersøkelsen. Der går  ledelsen direkte inn og sette inn tiltak. Det kan 

være økt voksentetthet, veiledning av lærere, og/ eller økt fokus på arbeid med klasseregler.  

Skolen har en solid handlingsplan i arbeidet med å sikre elevene et godt psykososialt 

arbeidsmiljø, og Elevundersøkelsen 2015 viser liten grad av mobbing på skolen. Skolen vet at 
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det er mørketall i dette, og har høyt fokus bl.a. på tilstrekkelig inspeksjon og at lærere følger 

elevene sine ut til friminutt. Den daglige overvåkingen av elevene og den individuelle 

oppfølgingen av elevens trivsel er viktig! Her er også samtalen i mentor et viktig tiltak. 

Ansatte, elever og foresatte skal kjenne til hvordan de kan melde om mobbing til ledelsen, og at 

elevene har rett på tiltak gjennom et § 9a-3 vedtak. Skolen vil arbeide med tiltakene til den 

forulempede selv sier at den har det bra. 

 

Rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale er også et viktig tema i Strategisk plan. Vi 

lyser ut stillinger tidlig for å få godt kvalifiserte lærere. Skolen ønsker også å se kandidater i 

undervisning. Skolen har behov for 9 lærere i svangerskapsvikariater dette skoleåret.  

 

Driftsstyret vedtar skolens Strategiske plan 2016. 

 

Sak 03/16 Budsjett 2016 

  Vedlegg: 

 Saksfremlegg – forslag til budsjett for skole 2016, funksjon 202 og 222 

 Undervisningsrelatert funksjon 202  

 Bygningsrelatert funksjon 222  

 Saksfremlegg – forslag til budsjett for AKS 2016, funksjon 215. 

 Aktivitetsskolen funksjon 215  

   

 

Rektor informerer om endringer i 2016: 

 

Deler av ressursfordelingsmodellen er endret fra 01.01.2016. Basisbeløpet er hevet med ca. kr. 

500 000, men elevsatsen på barnetrinnet er justert ned til kr 44 000, mot 45 700 i 2015. 

Elevsatsen påvirkes også av at det er trukket ca. 800 kr pr elev bl.a. for å drifte nytt IKT-system 

i Osloskolen. På Bekkelaget skole utgjør dette ca. 1 mill reduksjon i budsjettet for 2016.  

Fra høsten 2016 skal skolene øke rammetimene med 1 time naturfag. 

 

Skolen og driftsstyret ønsker å prioritere høy lærertetthet. Da Bekkelaget skole har med et 

mindreforbruk på ca. kr. 500 000 fra 2015 vil vi denne våren opprettholde antall lærerårsverk. 

Høsten 2016 vi skolen måtte redusere med  ½ -1 lærerstilling. Dette vil bl.a. bli synlig gjennom 

reduksjon i delingstimene.  

 

Bygningsrelatert budsjett 222 – er ca. kr. 500 000 mindre enn i fjor. En av årsakene til det er at 

vaktmester nå driftes gjennom Undervisningsbygg.  

 

Skolen har lagt et budsjett tilnærmet lik budsjettet fra 2015, men redusert med ca. en halv 

lærerstilling, samt redusert noe innkjøp av læremidler. Skolen har satt av midler til innkjøp av 

nytt engelskverk på alle trinn. En stor del av maskinparkens oppdatering er gjort på fjorårets 

midler. Skolen vil ikke få justert budsjett for endring av elevtall i 2016.  

 

Aktivitetsskolens (AKS) budsjett funksjon 215: 

Budsjettildelingen viser her noe mindre midler til barn med spesielle behov og kompensasjon 

for oppholdsbetalingen enn i fjor. 

Det er en økt andel halvdagsplasser på AKS dette skoleåret. Det betyr mindre salgsinntekter og 

dårligere økonomi for AKS. AKS må ta konsekvensene av dette og endre noe av tilbudet og 

organiseringen av ansatte. 
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AKS- koordinator vil i samarbeid med ledelsen på skolen utarbeide et skriftlig forslag til 

endringer gjeldende fra 01.08.2016 som behandles i neste driftsstyremøte:  

  

Tilbudet halvdagsplass vil trolig bli endret i forhold til antall dager i ferier og fridager. Enkelte 

aktiviteter kan få et større omfang i heldagsplasser, eventuelt færre ganger for halvdagsplasser. 

AKS kan ikke ta inn ekstra vikarer for alle, de må forsøke å disponere personalet de har til 

rådighet.   

Driftsstyret ønsker tilbakemelding på Aktivitetsskoleundersøkelsen som nylig ble gjennomført. 

Dette settes opp på neste driftsstyremøte.   

 

Driftsstyret vedtar budsjett for skole og Aktivitetsskole 2016.  

 

Sak 04/16 Oppfølging av trafikksituasjonen på Bekkelaget skole (drøftingssak) 

 

Trafikksituasjonen rundt skolen er svært utfordrende, spesielt nå med mye utbygging og 

anleggstrafikk i skoleveiene. Intensivering av trafikkvaktordningen bør være et tema på 

foreldremøtene som kommer nå i februar. FAU tar dette opp med FAU – kontaktene på møtet 

mandag 25. januar.  

Utbyggere har ved enkelte skoler hatt ansvar for trafikkvakter. Hvordan er mulighetene for det 

her? Brev om trafikksituasjonen er sendt Bymiljøetaten med forslag til tiltak om redusert 

fartsgrense, skilting og aktuelle restriksjoner, men verken driftsstyret, skolen eller FAU har fått 

svar. Dette følges opp av trafikkgruppen i FAU.  

 

Kan elevrådet bidra? Tidligere har de hatt en kampanje hvor de har tatt bilder av farlige 

situasjoner på skoleveien og sendt Bymiljøetaten. Elevrådsansvarlig tar opp dette på neste 

elevrådsmøte.  

DS oppfordrer lokale politikere å etterspørre tiltak og plan for trafikksituasjonen på Bekkelaget 

i Bydelsutvalget. 

 

Sak 05/16  Årsplan og forslag til møteplan i DS 2016 (drøftingssak) 

  Vedlegg  

 

Møtet 6. desember endres til onsdag 7. desember. 

NB! Neste møte DS torsdag 3. mars (ikke mandag slik det står i møteplanen).  

 

 

Sak 06/16 Eventuelt 

 

AKS-sak: diskutert under budsjettpunkt.  

 

 

Oslo 19. 1. 2016,  

Kristin J. Haavind, referent 

 
 

 

 

    

    
 

 


