
Møtereferat driftsstyret, mandag 18. september 2017 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 
Lene Østli, foreldrerepresentant 
Eivin Sundal, politisk representant 
Knut Falckenberg, politisk representant 
Sigrid Furseth, ansatt representant 
Ludvig Tangen-Kristoffersen, ansatt representant 
Anrette Reme, sekretær/ rektor 
Kristin Johanne Haavind, referent/ inspektør 
  
Meldt forfall: 
  
Saksliste: 
  
Sak 20/17    Godkjenning av møtebok fra 26.04.2017 og saksliste. 

Møtebok og saksliste er godkjent.  
  
  
Sak 21/17       Nyheter skoleåret 2017/ 2018 (orienteringssak). 

Vedlegg. Nytt lovverk om skolemiljø, ferdighetsprøve i svømming etc. 
 
Rektor informerer om nyheter skoleåret 2017/2018; 
Vi er i en søknadsprosess om å bli dysleksivennlig skole. Det er nye regler om 
elevenes skolemiljø. Dette innebærer blant annet en lovfesting av skolenes 
nulltoleranse mot krenkelser, og at skolen skal ha en omfattende aktivitetsplikt 
for å sikre at alle elevene har et trygt og godt skolemiljø. Ferdighetsprøve i 
svømming på 4. trinn m.m.  
 
  
  

Sak 22/17    Bekkelaget skole – fokusområder skoleåret 2017/18 (orienteringssak) 
Vedlegg 
Rektor informerer om skolens fokusområder 2017/2018- jf. Strategisk plan.  
  
Vi har fokus på 1) elevenes skolemiljø, og følger tett opp den nye aktivitetsplikten. 
Personalet er kurset og har bl.a. brukt plandagene før skolestart på forberedelser. 
Fokus på elevenes friminutt, overganger og styrking av inspeksjonen.  



2) Strategier for leseforståelse og dybdelæring, praktisk tilnærming til realfag og bruk 
av iPad som redskap for læring. Skolen er dette skoleåret med på et leseprosjekt i regi 
av Utdanningsetaten. 
3) Tilpasset opplæring (TPO) er en rettighet for alle elever etter opplæringsloven §1-3 
der den enkelte elev har rett på opplæring etter sitt nivå. Stikkord for undervisning som 
ivaretar prinsippet om TPO er bl.a. god variasjon på læringsaktivitetene, tilstrekkelige 
utfordringer på alle nivåer, åpne oppgaver, digitale ressurser, organisering av ulike 
grupper, vurdering for læring. 
  

  
Sak 23/17    Foreldreundersøkelsen 2017 

Vedlegg 
Rektor orienterer om foreldreundersøkelsen.  
Foresatte ved skolen tilbakemelder hvordan de opplever barnas skolemiljø.  
  
Foreldre ved Bekkelaget skole opplever stor grad av trivsel (94 %), fornøyde med 
støtten barna får av lærerne (90 prosent), ansatte bidrar til et trygt skolemiljø (83 
%), kommunikasjon mellom hjem og skole er god (90 %), er i stor grad fornøyd 
med innholdet i utviklingssamtaler og foreldremøter (89 %). 11 % er litt uenige i 
at skolen håndterer mobbing på en god måte. 26 % mener også at deres 
kjennskap til rettigheter og plikter bør styrkes, for eksempel klageadgang.  
  

  
Sak 24/17    2. tertial – rapportering  

Vedlegg: 
Månedsrapporter og driftsrapporter per august 2017 for skole og Aktivitetsskole. 

  
Opprinnelig årsbudsjett per januar 2017 er 49 067 000, regnskap hittil i år viser et positivt 
avvik på kr 1 379 094. 
Skolen har 18 færre elever enn forrige skoleår og vil derfor miste ca 800 000 kr i høst. Det er 
satt av midler ca. kr 500 000 til nytt skolekjøkken fra overskuddet 2016. Dette er lagt inn 
vedlikeholdsplanen for 2018 til Undervisningsbygg. 
Justeringer i budsjettet så langt er i hovedsak mindreforbruket fra 2016 på kr 1 296 000, og 
"statlig satsning på økt lærertetthet 1.-4.trinn" på kr 1 291 000.  
Prognose for kostnadsstedet per 31.12. er et positivt avvik på kr 557 000.  
  
Bekkelaget skole bruker midlene "statlig satsning på økt lærertetthet 1. - 4. trinn" fleksibelt 
til delingstimer, faste firedelte grupper på 1.-3. trinn, intensive lesekurs og tolærerprinsipp. 
Våren 2017 hadde Bekkelaget skole 355 elever på 1. - 4. trinn med 20 pedagogiske årsverk, 
dvs. 17-18 elever per lærer i 100% stilling. Da hadde skolen økt lærertettheten med ett 
årsverk på 1. -4. trinn, samt økt assistentressurs. Høsten 2017 har elevtallet på 1. - 4. trinn 
gått ned til 335, dvs. 20 færre elever. På tross av dette har skolen økt med 0,75 årsverk. Det 
har bidratt til økt lærertetthet, dvs. ca 16 elever per lærer. 
  
 Månedsrapport AKS; Inntekten vil bli noe lavere fremover grunnet færre 1. klassinger. I 
tillegg er det etterslep av lønn pga. sene ansettelser. Prognosen tilsier et lite mindreforbruk 
ved årsslutt.  



 Driftsstyret vedtar 2. tertialrapport 2017 for Bekkelaget skole. 
Sak 25/17    Årshjul og møteplan i DS 

Vedlegg 
  

 DS møtet 5. desember flyttes til onsdag 6. desember. 
  
Sak 26/17    Eventuelt 

Bekkelaget skoles romkapasitet (orienteringssak). 
 
Kortsiktig plan: Prognosen viser at Bekkelaget skole skal ta imot 99 
førsteklassinger høsten 2018. I 2019 skal grå og gul paviljonger fjernes. 
Utdanningsetaten er i gang med å planlegge en kortsiktig løsning som skal 
kompensere for dette. Skolen må forberede seg på å være trangbodd i en 
overgangsperiode. 
Langsiktig plan, jf Skolebehovsplanen; Området Nordstrand nord med skolene 
Bekkelaget, Ekeberg og Karlsrud forventes stor økning av barnefamilier grunnet 
pågående utbygging og fortetting. Det er ikke avgjort om Bekkelaget skole skal bli 
en fireparallell - eller forbli en treparallell skole, eller om det skal komme en ny 
skole i området. 
Bekkelaget skole har behov for større og bedre tilrettelagt uteområde. For stor 
del av uteområdet er fredet. 
  
Kommentar i møtet; Er det mulighet for sammenslåing av Nedre Bekkelaget og 
Bekkelaget skole? 
  
  
Kristin Johanne Haavind, 21. 9. 2017 

 


