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Referat fra møtet i driftsstyret, onsdag 25. april 2018 kl. 18.00 

 

Møtested: Personalrom               Telefon: 23466100 (kontor), mobil 92497695 

 

Tilstede:  

Elisabeth Saltbones (ansatt repr. vara) 

Camilla Cillerud-Howell (foreldre repr. vara) 

Tone Meldalen (Leder/ foreldre repr.) 

Jardar E. Flaa (politisk repr. vara) 

Knut Falchenberg (politisk repr.) 

Ludvik Tangen- Kristoffersen (ansatt repr.) 

    

Meldt forfall: 

Tove Rikheim (politisk repr.) 

Sigrid Furseth (ansatt repr.) 

Eivin Sundal (politisk repr.) 

Lene Østli (foreldre repr.) 

Kristin J. Haavind (referent/ u.inspektør) 

 

 

 

  

Sak 14/18 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 05.03.18 

Referat godkjent. 

To saker til eventuelt: Foreldreundersøkelsen 2018 og trafikksituasjonen ved skolen 

 

 

Sak 15/18        1. kvartal – rapportering 

 

Månedsrapport per mars 2018- Bekkelaget skole  

Skolen har et merforbruk på kr 574 411. Dette som tidligere varslet pga stramt budsjett. 

Mindreforbruket fra 2017, kr 970 000 bidrar til å opprettholde skolens lærertetthet denne våren. 

Driftsstyret vil i kommentar til rapporten etterspørre svar på bekymring meldt ved 

budsjettinnsending 20.01.2018. 

 

       

Månedsrapport per mars 2018 – Aktivitetsskole  

Aktivitetsskolen (AKS) har et merforbruk på kr 201 716. Merforbruket skyldes tapte inntekter 

da flere barn går fra hel- til halvdagsplass. AKS har et mindreforbruk fra 2017 på kr 169 000. 

Da AKS forventer mange nye førsteklassinger (ca. 100 barn) neste skoleår vil bemanningen 

opprettholdes. Det vil iverksettes tiltak for å beholde heldagsplasser. Da tilbud om 



 

 

 2 

svømmeopplæring er blitt dyrere vil dette tilbys de som har heldagsplass. Tilbud om 

Forskerfabrikken er lovet på 4. trinnsbasen.            

   

Forslag: Driftsstyret vedtar 1. kvartal rapport 2018 for skole og AKS. 

 

 

Sak 16/18 Norm for lærertetthet – rekruttering av lærere (orienteringssak) 

  Vedlegg: Informasjonsskriv fra Utdanningsetaten 

 

Osloskolene får inntil videre midler for å ansette 75% av lærernormen fra høsten 2018. 

Nærmere innretning av normen vil først bli kjent når regjeringens forslag til revidert 

nasjonalbudsjett legges frem i mai. 

Bekkelaget skole mangler 4,5 lærer jf lærernorm, men får foreløpig økt tildeling kr 1 123 000 

som utgjør 3,5 lærerstillinger. 

Skolen er i gang med ansettelser. 

 

Sak 17/18 Høringsutkast – Skolebehovsplan 2019-2028 (drøftingssak) 

  Planen ligger på skolens hjemmeside. 

Vedlegg: Informasjonsskriv fra Utdanningsetaten 

 

Osloskolenes driftsstyrer og FAU er blant høringsinstansene vedr forslagene i 

Skolebehovsplanen. Foresatte på Bekkelaget skole fikk i foreldreskriv fra mars og på skolens 

hjemmeside informasjon om at de kunne sende innspill til FAU. Innspillene skulle tas med til 

driftsstyremøtet 25.april. 

Det anbefales å samkjøre et felles høringssvar fra skolen. Frist for innlevering av høringssvar er 

24.05.18. Høringssvarene er offentlige.  

 

I driftsstyremøtet 25.april delegeres utarbeidelse av høringssvar fra Bekkelaget skoles til leder 

av driftsstyret og leder av FAU med bl.a. følgende innspill fra DS:  

DS støtter forslaget om å etablere en ny barneskole B3 m/ fleridrettshall etter avvikling av 

Holtet vg skole. Ny barneskole på Holtet vil forhåpentligvis gi mer robuste skolegrenser for 

nærskolene Ekeberg, Karlsrud og Bekkelaget skole.  

DS støtter forslaget om at Bekkelaget skole forblir en B3 skole, og at skolen gjøres fullverdig 

ved rehabilitering og nybygg. Dette også med bakgrunn i at skolen har et begrenset uteområde. 

Skolen trenger rehabilitering og nybygg for å opprettholde kapasiteten: 

 Skolen trenger flere klasserom. Skolen har måttet ta i bruk flere spesialrom som 

klasserom. Skolen må også kunne ha mulighet til å dele elevgrupper fleksibelt i mindre 

grupper.  

 Flere av klasserommene er små og må utvides dersom skolen skal være treparallell.  

 Skolen trenger tilfredsstillende lærerarbeidsrom.  

 Aktivitetsskolen trenger kjøkken og lokaler til administrasjon.  

 Skolen trenger å oppgradere gymsalen 

 Skolen trenger en aula til samlinger. 

 

 Tilbygget bør vurderes å sette inntil B-bygg (90 grader) og romme tre etasjer (inklusive 

kjeller), erstatte grå paviljong. 

 

 Bekkelaget skole trenger økt uteareal da store deler av skolegården er fredet (eplehagen 

og den gamle skolehagen). De fredede hagene må gjøres mer tilgjengelige som 

lekeareal.  

https://bekkelaget.osloskolen.no/nyhetsarkiv/skolebehovsplan-pa-horing/
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Skolen vil få to midlertidige paviljonger våren 2019 fordi Bekkelaget vil måtte ta inn flere 

elever enn den har kapasitet til. Dette i påvente av en eventuell ny skole på Holtet. Med økt 

elevtall mener DS at Marienlundveien må stenges slik at denne og Marienlunden kan virke som 

utvidet skolegård for elevene i denne perioden. Da ny skole på Holtet tidligst vil stå ferdig i 

2024 må paviljongene kunne etableres midlertidig i den stengte Marienlundveien.  

Planen om å plassere paviljongene langs gjerdet der skolens ballbinge og lekeapparater står i 

dag må reverseres da Bekkelaget skole allerede har en presset skolegård. 

 

DS ber om at "gule huset"/ AKS- bygget byttes ut med en toetasjes midlertid paviljong med 

klasserom og kjøkken (til AKS) under rehabiliteringen av Bekkelaget skole. Dette for å sikre 

kapasiteten på skolen i rehabiliteringsperioden, og for å unngå å måtte bruke erstatningsskole 

med bussing av elever. 

 

Et utkast av høringssvaret sendes driftsstyrets medlemmer for eventuelle endringer før 

innsending. 

 

   

   

Sak 18/18 Kartleggingsprøver 1.-3. trinn vår 2018 (orienteringssak) 

   

Resultatutvikling og skolens systematiske oppfølging av kartleggingsprøvene på 1.- 3 trinn ble 

gjennomgått. Elevene på 2. og 3. trinn viser positiv utvikling i lesing og regning hva gjelder 

andel elever under kritisk grense. Lærere analyserer resultatene og iverksetter tiltak i samarbeid 

med ledelsen. "Leseforståelsen" viser høy skår i prøvene, mens "å stave ord" må trenes mer. 

Kartleggingsprøven i engelsk på 3. trinn hadde ingen elever under kritisk grense i lyttedelen, og 

bare 3 % under kritisk grense i lesedelen. 

 

 

   

Sak 19/18 Eventuelt 

 

Foreldreundersøkelsen 2018 er avsluttet. Denne vil bli gjennomgått i neste møte i DS. 

Undersøkelsen viser positiv utvikling og fremgang på foresattes opplevelse av skolens 

håndtering og oppfølging av elevenes arbeidsmiljø.  

 

Trafikksituasjonen rundt Bekkelaget skole er for tiden utfordrende og gjør skoleveien 

trafikkfarlig for mange elever spesielt ved skolestart og skoleslutt. Skolens ledelse har meldt 

bekymring til Bymiljøetaten, politi, bydelsadm., Sporveien, ansvarlige utbyggere, nærbutikk og 

foresatte på skolen.  

Pågående tiltak: Det skal ikke leveres varer eller gå tungtransport med levering til bygg mellom 

kl.7.30-8.30. Byggearbeidere/ Sporveien må stå med gul vest og dirigere trafikken i aktuelle 

situasjoner. Foresatte må respektere "full stopp" skilt ved bommen. 

Forslag: Politi med uniform bør stå vakt ved skolestart i krysset på Holtet.  

Skolen sjekker om Jakobs kan frigjøre noen plasser til foresatte ved avlevering og henting av 

barn. 

 

 

Referent 

 

Anette Reme 
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sekretær i DS/ rektor  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

    

    
 

 


