
Møtereferat driftsstyret, 18. januar 2018 kl. 18.00 
Møtested: Personalrom  Telefon: 23466100/ rektor 92497695 
  
  
  
Møtested: Personalrom Telefon: 23466100 (kontor), mobil 92497695 
  
Til stede: 
Tone Meldalen, foreldrerepresentant og leder 
Tove Rikheim, politisk representant 
Knut Falckenberg, politisk representant 
Mevlut Darci, vara ansatt representant 
Agusta Stoltenberg, ansatt - økonomi 
Camilla Howell, vara foreldrerepresentant 
Sigrid Furseth, ansatt representant 
Anette Reme, sekretær/ rektor 
Kristin Johanne Haavind, referent/ inspektør 
  
Meldt forfall: 
Lene Østli, foreldrerepresentant 
Eivin Sundal, politisk representant 
Ludvig Tangen-Kristoffersen, ansatt representant 
 
 
Saksliste: 
 

Sak 01/18 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 06.12.17. 

  Vedlegg  

Møtebok og saksliste godkjennes. 

 

Sak 02/18 Nytt fra skolen (orienteringssak) 

   

Mobilhotell 

I husreglene står det at mobil skal ligge avslått i sekken. For å unngå at de eldste elevene likevel 

sender sms og bilder i skoletiden innfører skolen bruk med mobilhotell på 5.-7. trinn. Andre skoler 

har gode erfaringer med dette, og FAU, elevråd og skole er enige om tiltaket.  

Ny skolepaviljong 

Skolen har ikke fått noe tydelig svar på uttalelsen fra driftsstyret datert 14.12.18 vedr ny 

skolepaviljong.  

Skolen har for øvrig utarbeidet en plan for å sikre elevene et trygt uteområde i byggeprosessen: Fra 

uke 16 starter 1.-4. trinn skoledagen 15 minutter tidligere kl. 8.15, og 5. – 7. trinn starter 15 minutter 



senere kl. 8.45. Da vil trinnene kunne ha friminutt på ulike tidspunkt, og få større plass til lek. Skolen  

vil "flytte" ballbingen inn i gymsalen under byggeprosessen.  

Driftsstyret v. driftsstyreleder og sekretær/rektor retter en ny henvendelse til prosjektansvarlig i 

Undervisningsbygg om å få et tilsvar på uttalelsen. Se vedlegg. 

Driftsstyret vil også ta kontakt med bydelen for om skolen kan leie Marienlundparken.  

 

Sak 03/18 Elevundersøkelsen 2017 (orienteringssak) 

Rektor informerer om resultater fra elevundersøkelsen høst 2017 tatt på 5. - 7. trinn. Elevene er jevnt 

over fornøyde, spesielt arbeidsro utmerker seg med fremgang på 0,4 fra 2016 til 2017. Det viser at 

skolens arbeid, og tiltak for et godt læringsmiljø virker positivt! Vi skårer høyt på trivsel, hjem -

skolesamarbeid og støtte fra lærerne. Motivasjon (4,2) og om elevene opplever å få nok utfordringer 

på skolen (3,9) har gått ned henholdsvis 0,1 og 0,2 fra 2016. Et av skolens satsningsområder er Mer å 

hente-prosjektet.  

1.-4. trinn hadde en selvlaget undersøkelse som gikk på arbeidsro høst 2017, resultatene er meget 

positive.  

Sak 04/18 Strategisk plan 2018 Bekkelaget skole (orienteringssak)  

Rektor presenterer strategisk plan – se vedlegg 

 

Oppsummering til strategisk plan 2018 
 

 
Strategisk plan 2018 videreføres i hovedtrekk fra 2017. Se vedlegg; strategisk plan, samt utdelt 
aktivitetsplan i møtet.  
 
Motiverende undervisning som utfordrer på flere nivåer skal gis gjennom mer dybdelæring, fokus på 
strategier og problemløsning, og på økt forståelse og sammenheng. Å utfordre og øke elevenes 
regneferdigheter skal stå i høysetet skoleåret 2018. 
Kvalitet i skolens systematiske leseopplæring med veiledet lesing og daglig lese- og skrivetrening må 
sikres. Skolen deltar også i prosjektet Strategier for økt leseforståelse. 
Skolens arbeid med å etablere et godt og trygt skole- og klassemiljø vektlegges! 
Skolen ønsker å styrke arbeidet med sosial kompetanse ytterligere gjennom konseptet Mitt valg i 
2018. Undervisningsopplegget er praktisk rettet med tips til øvelser og aktiviteter som oppøver barns 
empati, selvfølelse og evne til samhandling. 
 
Gjennom satsningsområdet Elevsentrert ledelse samarbeider lærere og ledelse om å styrke 
kvaliteten i undervisningen. Ledelsen tilrettelegger for læringsfellesskap gjennom tid til 
erfaringsdeling, drøfting av teori, analyse av elevresultater, skolevandring samt samarbeid i 
faggrupper. 
Strategisk plan 2018 skal ha konkrete aktiviteter innenfor hvert hovedtiltak (se utdelt aktivitetsplan). 
 
Planen skal følges opp jevnlig i ledergruppa, og i plangruppa i forhold til progresjon og 
effekt, slik at den kan tilføres nødvendige justeringer. 
 

   



 

Sak 05/18 Foreløpig budsjett 2018 (orienteringssak) 

Rektor orienterer om foreløpig budsjett.    

Se vedlegg: 

 Saksfremlegg – forslag til budsjett for skole 2018, funksjon 202 og 222 

 Undervisningsrelatert funksjon 202  

 Bygningsrelatert funksjon 222  

 Saksfremlegg – forslag til budsjett for AKS 2018, funksjon 215. 

 Aktivitetsskolen funksjon 215  
   

Vi får nytt skolekjøkken vår 2018, dette dekkes forhåpentligvis av undervisningsbygg. Vi bruker ikke 

våre avsatte midler til dette.  

Driftsstyret sender med notat med foreløpig bekymring grunnet kutt når budsjettet sendes inn.  

 

Sak 06/18  Årsplan og forslag til møteplan i DS 2018 (drøftingssak) 

  Vedlegg  

4. desember 2018 flyttes til 5. desember 2018.  

 

 

Sak 07/18 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

 

25. 1. 18, Kristin Johanne Haavind, referent 


