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Bekkelaget skole    

Marienlundveien 1 
1178 Oslo 

 

Telefon : 23 46 61 00 
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Møtebok fra driftsstyremøte, torsdag 10.09.15  kl. 18.00 

 

 

Møtested: Personalrom Telefon: 23466100/ rektor 92497695 

 

Til stede:   

Svein Sørensen, leder/ foreldrerepresentant 

  Stein Nordbø, politisk representant 

  Anette Reme, sekretær / rektor 

  Kari Arlund, ansatte representant 

  Tone Meldalen, nestleder/ foreldrerepresentant 

Jardar Flaa, politisk representant 

  Katrine Fjeld, ansatte representant 

  Kristin Johanne Haavind, referent / undervisningsinspektør 

   

Meldt frafall: 

  Ted Urnes, politisk representant 

Saksliste: 

  

Sak 18/15 Godkjenning av møtebok fra 23.04.2015 og saksliste. 

    

Saksliste og møtebok ble godkjent.  

 

 

Sak 19/15       Oppstart skoleår 2015/ 2016 (orienteringssak). 

Presentasjon "Nytt skoleår - Bekkelaget skole 2015/16": 

  Nyheter, resultater, Skoleplattform Oslo og kampanje m.m. 

 

Hjemmeside og facebook 

Alle osloskoler har fått ny mal for hjemmeside, og Bekkelaget skoles hjemmeside er utbedret. 

Det er viktig at skolens hjemmeside er brukervennlig. Dette for at foresatte, eventuelle 

jobbsøkere og andre interesserte lett skal kunne navigere på siden og finne nyttig informasjon 

om skolens visjoner, satsningsområder i tillegg til praktisk informasjon. Hjemmsiden har i 

tillegg en kobling direkte til skolens facebookside, hvor lettere saker presenteres.   

 

Foresatte logger seg inn i skolens nye plattform via hjemmesiden. Dette vil være i gang 18. 

september.  

 

Ballbingen 

Ballbingen er oppgradert og flittig brukt av elevene. Ballbingen er ikke beiset ennå, dette fordi 

skolen i utgangspunktet ønsker å skifte flere planker.  
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Psykisk helse 

Rektor refererte fra tverrfaglig møte i bydelen om psykisk helse; Rektorer fra ungdomsskoler 

tilbakemelder om økning av elever som trenger hjelp for å mestre hverdagen. Helsesøsters rolle 

er viktig i barneskolen.  

Familieteamet er et lavterskeltilbud i samarbeid med NAV. De kan veilede foresatte eller skole 

etter behov.   

 

Nye føringer for Oslo kommune 

Svømming utvides fra 10 til 20 timer skoleåret 2016/2017.  

 

Det er foresatte som avgjør om elevene kan sykle til skolen eller ikke.  

Driftsstyret foreslår at Bekkelaget skole lager en anbefaling i skolens lokale ordensreglement: 

Dersom elever ønsker å sykle til og fra skolen gjøres dette sammen med foresatte inntil man har 

fått sykkelsertifikat  på 5.trinn. Dette p.g.a. trafikkfaren i skolens nærmiljø, og anbefalinger fra 

Trygg Trafikk. Nyheten legges ut på skolens hjemmeside og facebook. Tone (foreldrerepr.) tar 

også saken med til FAU.  

Lærere bør oppfordre til dette på foreldremøter.  

 

Dersom FAU ønsker utvidelse av sykkelplass diskuteres muligheten for ytterligere plasser 

nedenfor utescenen, eller en sykkelparkering mot Joker ved trafostasjonen. Slik situasjonen er 

nå ser det ut til at skolen tilbyr tilstrekkelig med sykkelplasser. Neste skoleår blir skolen en 

skoleklasse færre på mellomtrinnet. 

 

RLE-faget heter nå KRLE. Denne forandringen innebærer at 50% av undervisningen skal være 

kristendomskunnskap. 

 

 

Sak 20/15   Regnskap arbeidsseminar til Island (orienteringssak). 

 

Program og regnskap for arbeidsseminar til Island ble lagt frem. 

Regnskapet viste et merforbruk på kr 43.985 (etter kronekursens fall på ca. 20%). Ingen 

tilføyninger. 

 

Sak 21/15 2. tertial – rapportering  

    

Rektor informerte om tildelte midler fra Oslo kommune der Bekkelaget skole fikk kr. 303 000,- 

til økt lærertetthet på 1.-4. trinn for høst 2015. Bruk av midlene skal rapporteres og vedtas i DS 

med 2. tertial økonomirapporter. Da Bekkelaget skole har organisert elevene i fire grupper på 

1.-3. årstrinn med bakgrunn i økt voksentetthet, prioriteres bevilgningen primært til 

delingstimer på 4. trinn (der elevgruppene slås sammen til tre grupper). Midlene skal 

videreføres våren 2016.  

 

Regnskapsrapporten for skolen viser per august et mindreforbruk på kr. 311 482.  

Prognosen tilsier at budsjettet vil gå i balanse ved kalenderårets slutt. Fødsels- og 

sykelønnsrefusjoner vil da balansere mot lønn og sosiale utgifter. Oppgradering av Ballbingen 

finansieres med gave fra FAU kr. 100 000 og refusjon fra Undervisningsbygg og Bymiljøetaten  

(tippemidler) kr. 262 000. 

FAU rapporterer om at de søker støtte fra fond og legater utover egne midler til dette. 
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Regnskapsrapport fra Aktivitetsskolen viser et merforbruk på kr. 46 065 per august. Prognosen 

viser et mindreforbruk på kr. 100 000 per 31. desember. 

AKS har noe utfordringer med rekruttering av hele plasser grunnet konkurranse fra akademier i 

nærmiljøet. Dette kan føre til nedgang i salgsinntekter på AKS. 

 

 

Driftsstyret vedtar 2. tertial rapporter 2015 fra Bekkelaget skole og Aktivitetsskole. 

 

 

Sak 22/15 Førskoletall – prognose (orienteringssak) 

 

Rektor viser til prognoser for førskoletall til Bekkelaget skole, og informerer om 

ventet høring av nye skolegrenser. Prognose for neste skoleår viser at skolen har 

fem for mange elever til 1. trinn. Videre prognoser er vanskelig å forutsi p.g.a. 

stor utbygging i området. 

 

Utdanningsetaten innkaller til et møte for rektorer, FAU- og 

driftsstyremedlemmer 24. september vedrørende høring om nye skolegrenser.  

 

 

Sak 23/15 Trafikksituasjonen (drøftingssak) 

 

Driftsstyret ved Bekkelaget skole sender nå brev til Bymiljøetaten vedrørende 

trafikksituasjonen ved skolen med forslag til tiltak. Brevet undertegnes av FAU, 

DS og rektor.  

  

Trafikkgruppen i FAU arbeider med flytting av trikkestopp med ønske om at 

denne kan flyttes ut av Holtetkrysset.  

FAU setter opp liste over trafikkvaktordning før høstferien.  

 

  

Sak 24/15 Årshjul og møteplan i DS 

 

Godkjennes med forbehold om BU-møter.  

 

 

Sak 25/15 Eventuelt  

Rektor orienterte om ny vaktmesterordning for Bekkelaget skole fra 

23.september 2015. Vaktmester Tom G. Sørum går da over i annet arbeid. I ny 

ordning vil vaktmestertjenester hentes inn fra firmaet NEAS. Det vil bli foretatt 

en behovsanalyse i forhold til faste vaktmesteroppgaver på Bekkelaget skole og 

tilstedeværelse av vaktmester fra NEAS. Utover dette må skolen bestille tillegg- 

og sesongbetonte tjenester. 

 

 

 

14.09.2015 

Referent, 

Kristin Johanne Haavind  
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