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

  

Til stede: 
Tone Meldalen, foreldrerepresentant og leder 

Tove Rikheim, politisk representant 

Camilla Sillerud-Howell, vara foreldrerepresentant 

Sigrid Furseth, ansatt representant 

Eivin Sundal, politisk representant 

Ludvig Tangen-Kristoffersen, ansatt representant 

Anette Reme, sekretær/ rektor 

Kristin Johanne Haavind, referent/ inspektør 

  

Meldt forfall: 
Knut Falchenberg, politisk representant 

Lene Østlie, foreldre representant 

 

  

Saksliste: 
Sak 08/18 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 18.01.18 

  

Saksliste og møtebok godkjennes uten kommentarer.  

 

 

Sak 09/18     Årsregnskapsrapport 2017 

 

Rektor presenterer fullstendighetserklæringen og oversikt over utdanningssektorens 

fullmakter.  

 

Årsregnskap skole. 

Bekkelaget har med et overskudd på 970 000 fra 2017. Kr 570 000 var i lengre tid satt av til 

nytt skolekjøkken. (Undervisningsbygg vil bekoste rehabilitering av nytt skolekjøkken).  

Budsjettes positive avvik på ca. kr 400 000 skyldes: Ca kr 150 000 på opplæring ansatte 

/statlig stipend, ca kr 100 000 er etterslep på fakturaer, ca kr 100 000 er uforutsette interne 

inntekter og resterende ca kr 50 000 er mindreforbruk på lønn.  

 

Ca 170 000 av mindreforbruket skal brukes til hvitevarer og utstyr til nytt skolekjøkken. 

Resterende kr 800 000 skal brukes på lønn (opprettholde lærertetthet). 

 

 

Årsregnskap AKS. 

Bekkelaget AKS har et positivt avvik på kr 169 000. Avviket skyldes etterslep på matvarer og 

lønn. Mindreforbruket skal disponeres til å opprettholde bemanningen. (Inntektene er lavere 

på vårparten da flere barn er på halvdagsplass.)  

 

Driftsstyret vedtar årsregnskapsrapport 2017 for skole og AKS.  



  

Sak 10/18 Statlig lærernorm og justert budsjett 2018 Bekkelaget skole 

  

Rektor informerer om at den nye lærernormen gjeldende fra august 2018 er en målsetting, 

ikke et krav. Målet er 16 elever per lærer på 1. - 4.trinn og 20 elever på 5. - 7.trinn.  

Bekkelaget mangler 4,5 lærerstillinger jf normen.  

 

Bekkelaget skoles justerte budsjett er redusert med kr. 567 000 sammenlignet med i fjor. 

Dette skyldes nye kriterier i ressursfordelingsmodellen til Osloskolene. Den reduserte rammen 

tilsvarer en lærerstilling. (Mindreforbruket vil kompensere for dette i vårsemesteret).   

Utdanningsetaten har gitt skoler med reduserte rammer og for få lærere jf lærernormen et 

inntektskrav i budsjettet. Bekkelaget skole får kr 236 000.  

Dette monner lite. 4,5 lærere vil koste mellom 2,5 og 3 millioner kroner. 

Dersom skolen ikke får finansiert behovet vil skolen måtte flytte lærerstillinger fra 5. - 7.trinn 

ned til 1.-4.trinn, da vi har bedre lærerdekning på 5.-7.trinn. 

 

Driftsstyret er bekymret for at ny ressursfordelingsmodell med fremtidige reduserte budsjetter 

på Bekkelaget skole vil medføre at elevene ikke får oppfylt retten til tilpasset opplæring, og at 

lærernormen ikke vil bli oppfylt! Se vedlegg til budsjettinnmelding. 

 

Driftsstyret vedtar justert budsjett 2018, men med bekymring for elevenes rett til tilpasset 

opplæring og oppfyllelse av ny lærernorm.. 

 

 

Sak 11/18 Skolebehovsplanen 2019 – 2028 og ny midlertidig skolepaviljong på 

Bekkelaget skole (orienterings- og  drøftingssak) 
 

Rektor presenterer ny Skolebehovsplan som er på høring. Høringsfristen er 24.mai 2018.  

For å øke kapasiteten på skolene nord på Nordstrandsplatået er forslaget å rive Holtet vg. 

skole og bygge en ny tre-parallell 1.- 7. -skole med flerbrukshall innen 2024.  

Planen foreslår at Bekkelaget skole skal forbli en treparallell skole, men at den skal 

rehabiliteres og bygges ut for å være en fullverdig treparallell skole. Det står ingenting om 

hvordan eller når den skal være ferdigstilt. 

 

Foresatte på skolen kan sende innspill jf Skolebehovsplanen til FAU med frist 24. april. DS 

og FAU vil sammenfatte innspillene og lage et høringssvar etter neste møte i DS 25.april. 

Trafikksituasjonen og skolens uteområde bør komme med som temaer i høringssvaret.  

 

Ny paviljong på Bekkelaget skole 

Informasjonsskriv fra ASA (avd for skoleanlegg) om den midlertidige paviljongen på 

Bekkelaget skole ligger på skolens hjemmeside. Paviljongen skal gi plass til for mange nye 

skolestartere i Bekkelaget skoles krets til høsten, men er også et tiltak i perioden skolen skal 

rehabiliteres. FAU, DS og skolen arbeider bl.a. for å stenge Marienlundveien for trafikk og 

leie Marienlunden i tiden paviljongen vil oppta skolegårdsplass. 

FAU vil skrive et bekymringsbrev vedr. skolens redusert uteområde til byrådet, ASA i Ude og 

prosjektansvarlig Undervisningsbygg.   

 

 Sak 12/18 Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2018/2019 (orienteringssak) 

 

Rektor orienterer om Prøveplan 2018-19. Ingen store endringer i planen.  



Kartleggingsprøvene på 1.- 3. trinn brukes til å avdekke elever som strever med lesing og 

regning tidlig i skoleløpet, slik at disse elevene blir fulgt opp tettere. Nasjonale prøver på 5. 

og 7. trinn tilbakemelder elevenes kompetanse på ulike nivåer. Skolen har en egen 

oppfølgingsplan etter prøveplanen der lærere og ledelse analyserer elevenes besvarelser for å 

forbedre undervisning og iverksette tiltak. 

  

Sak 13/18 Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.  

  

Oslo 11.03.18 

Referent 

Kristin Johanne Haavind 

  

  

 

 


