
Møtereferat driftsstyret, onsdag 26. april 2017 kl. 18.00 
 
Møtested: Personalrom Telefon: 23466100 (kontor), mobil 92497695 
 
Til stede: 
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: 
Tove Rikheim 
Tone Meldalen 
 
Saksliste: 
 
Sak 14/17 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 02.03.17 
 
Vedlegg 
Møtebok og saksliste godkjennes uten kommentarer. 
 
Sak 15/17  1. kvartal – rapportering 
 
Ettersendes 
Månedsrapport per mars 2017- Bekkelaget skole 
Regnskapsrapport 100 - skole 
Månedsrapport per mars 2017 – Aktivitetsskole 
Regnskapsrapport AKS 100 
 
Rektor presenterer månedsrapport for skole og AKS.  
 
Skole:  
Opprinnelig årsbudsjett per 1. 1. 2017 er kr 49 067 000.  
Budsjettjusteringene: mindreforbruk 2016 på kr 1 296 000, statlig satsning på økt 
lærertetthet 1. -4. trinn på kr 1 291 000, ekstra tildeling sentralt på kr 269 000. Det justerte 
årsbudsjettet per mars er kr 51 923 000. 
Skolens prognose for budsjettet per 31. 12. 2017 er kr 500 000.  
 
AKS: Budsjettjustering AKS: Mindreforbruk 2016 er kr 314 000, og justert årsbudsjett per 
mars er kr 802 000. Skolens prognose for budsjettet på AKS er per 31. 12. 2017 kr 90 000.  
 
Driftsstyret vedtar 1. kvartal rapport 2017 for skole og AKS. 
 
Sak 16/17 Driftsstyreopplæring 2017 



 
Vedlegg: Presentasjon – Fullmaktmatrise 
 
Rektor gjennomgår driftsstyreopplæringen, viser til reglementet som er vedlagt innkallingen, 
og presenterer oversikten over Utdanningsetatens delegerte fullmakter (fullmaktmatrise). 
I oktober blir det opplæring sentralt for driftsstyremedlemmer. 
 
Sak 17/17 Høringsutkast – Skolebehovsplan 2018-2027 (drøftingssak) 
 
Skolebehovsplan 2018-2027 
Se saksfremlegg fra rektor (legges ved referatet) om kapasitet og situasjonen på Bekkelaget 
skole. Innspill til høring om Skolebehovsplanen: 

 Driftsstyret ønsker ikke å endre skolegrensene for Bekkelaget skole. 

 For å imøtekomme kapasitetsutfordringer i området nord på Nordstrandsplatået 
ønsker driftsstyret utredning vedrørende mulig utvidelse av Bekkelaget skole med en 
klasserekke (B4), eventuelt om Holtet vgs kan gjøres om til ny barneskole. 

 I utredningsperioden må det iverksettes midlertidige tiltak til skolestart 2018 på 
Bekkelaget skole. En midlertidig løsning kan være å sette opp en toetasjes paviljong 
med 4 klasserom, slik at skolen kan ta imot skolestartere for 2018 og 2019 fra 
nåværende inntaksområde.  

 
Driftsstyret gir DS-leder og FAU-leder myndighet til å utarbeide et høringssvar fra 
virksomheten (Bekkelaget skole), med bakgrunn i punktene over. Skolens foresatte er 
informert om prosessen og kan sende utalelser til FAU-leder. 
Frist 15. juni.  
 
 
Sak 18/17 Prøveplan – Kartleggingsprøver våren 2017 (orienteringssak) 
Rektor orienterer. Det har vært gjennomført kartleggingsprøver på 1. – 3. trinn i regning og 
lesing på alle tre trinn, og engelsk på 3. trinn. Gjennomføringen har gått fint, og resultatene 
viser at Bekkelaget skole har svært få elever under kritisk grense i regning. Vi merker at 
elevene er godt motiverte for matematikk på skolen. Noen flere elever er under kritisk 
grense i lesing, men vi ser at mange av tiltakene skolen iverksetter virker. Det er viktig å 
avdekke elever som strever tidlig i skoleløpet! 
  
Sak 19/17 Eventuelt – Arbeidsseminar høst 2017 
 
Rektor presenterer et forslag og ønske fra skolen om et arbeidsseminar for ansatte utenfor 
skolen (5. plandag for lærerne). Tema for seminaret vil være "elevenes læring". Vi ønsker å 
kombinere dette med en sosial tur til Kiel i forbindelse med valgdagen 11. september (da 
elevene har skolefri). Det er satt av ca. kr 80 000 i budsjettet til dette. Ansatte betaler en 
egenandel. 
Driftsstyret støtter dette! 
 

Referent 

Kristin J. Haavind, 27. 4. 2017 


