
Møtereferat DS onsdag 6.mars 2019  kl. 18.00 
  

Til stede:  
  

Eivind Sundal (politisk representant) 

Tone Meldalen (leder, foreldre-representant) 

Bjørn Olav Korsnes (ansatte-representant)  

Sigrid Furseth (ansatte-representant)  

Anette Reme (rektor/sekretær)  

Tove Rikheim (politisk representant)  

Geir Syversen (foreldre-representant) 

Kristin Johanne Haavind (inspektør/referent)  

 

Meldt fravær: Knut Falchenberg (politisk representant) 

  
  

Møtested: Personalrom               Telefon: 23466100/ 92497695 

  

Saksliste: 
  

Sak 08/19    Godkjenning av saksliste og møtebok fra 16.01.19 

          Referat og saksliste godkjent.  

  

Sak 09/19      Årsregnskapsrapport 2018 

  

 Skolens årsregnskap for 2018 behandles i DS i mars 2019.  

I fullstendighetserklæringen gjør rektor rede for at budsjettet er behandlet etter reglene. Det 

handler bl.a. om innkjøpsavtaler gjennom Oslo kommune, rutiner for kontroll og pålagt 

oversikt.  

Driftsstyret gjøres kjent med fullmakter som er delegert fra Utdanningsetaten.  

  

Årsregnskapsrapport skoledel. 

Totalt for 2018 var skolens budsjett på kr 53 mill. Ved årsslutt hadde vi et mindreforbruk på 

kr 550 000. Prognoseavviket kr 382 000 skyldes mindreforbruk fra 2017, avsatt midler til 

skolekjøkken og seminar.  

Mindreforbruket foreslås disponert til seminar (200 000), og utstyr/læremidler (350 000) i 

forbindelse med ny læreplan.  

  

Årsregnskapsresultatet for AKS 2018 er kr 157 000 i positivt avvik. AKS fikk i høst 

prosjektmidler på kr 150 000. Kr 100 000 av disse gjenstår og er planlagt brukt i 2019 til 

videreføring av prosjektet. Ubrukte midler på kr 25 000  var avsatt til seminar i 2018. De 

resterende 32 000 skyldes økte inntekter i 2018.  

Mindreforbruket foreslås disponert til nevnte prosjekt, seminar for ansette i 2019, og  

kr 32 000 til utstyr til barna.  

  

Driftsstyret vedtar Årsregnskapsrapport skole og AKS 2018.  

  

  

 Sak 10/19    Ny skolepaviljong og endringer for skolen våren 2019 (orienteringssak) 

  



Grå paviljong og gult hus skal fases ut i 2019. Ny to-etasjers  paviljong settes opp der hvor 

grå paviljong står. Denne paviljongen vil stå til ny barneskole på Holtet blir satt opp (antatt 

ferdig i 2026). 

  

AKS-arealer må flyttes fra det gule huset til kjelleretasjen i A.bygget. Dette medfører at noen 

klasser må bytte rom og ta i bruk spesialrom som musikkrom og naturfagrom i perioden fra 

uke 13 og frem til sommeren.  

Uteområdet blir oppgradert - utvidelse der det gule huset tidligere sto. Hybridgress legges i 

deler av eplehagen. Det vil også bli flere innganger til eplehagen.  

  

I byggeperioden vil 1.- 4 og 5.-7 trinn ha ulik tid på friminutt. Dette for å gi mere uteplass. 

Foresatte informeres om dette i månedsbrev.  

FAU ønsker å jobbe for å få området bak skolen omregulert for mer lek. 

  

  

 Sak 11/19    Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2019/2020 (orienteringssak) 

  

Utdanningsetaten og skolen har ansvar for å sikre kvaliteten i elevens opplæring. Vi går nå 

inn i en periode med obligatoriske kartleggingsprøver på 1. -3. trinn. 1. og 2. trinn 

gjennomfører prøver i lesing og regning, 3. trinn gjennomfører i tillegg engelsk. 4. trinn skal 

ha obligatorisk prøve i digitale ferdighetr i mars og i naturfag i mai. 

Prøvene brukes bl.a. for å sikre kvalitet i opplæringen, og Utdanningsetaten gir hvert år ut 

oversikt på skoleårets obligatoriske prøver.  

  

  

Sak 12/19     Standardregler for driftsstyrene i Osloskolen (orienteringssak) 

  

Da ansatt ikke kan være nestleder i DS overtar Eivind Sundal (politisk representant) 

oppgaven. Han får også innkalling til SMU-møter fremover.  

 

Inntil 2 representanter fra elevrådet kan delta på møter i DS. Skolen sender innkalling til 

elevrådet gjennom leder av elevrådet inspektør Kristin Haavind. Hun forbereder 2 

representanter til å delta. 

  

Sak 13/19     Eventuelt 

  

Vaktmesterordning:  

Utdanningsetaten tar over vaktmesterordning fra 24.4.19. Dette etter en 

virksomhetsoverdragelse fra firmaet Toma. Det er foreløpig usikkert hvem som blir ansatt 

som fast vaktmester på Bekkelaget skole. 

 

Skolen har lyst ut to undervisningsstillinger fra høsten 2019. Det er 77 søkere.  

 

Fem lærere søker om å få studere med statlig støtte neste skoleår, tre med vikarordning og to 

med stipend. 

  

  

Kristin J. Haavind  

Referent/ u.inspektør 

  



  

  

  

  

  

  

  

  
 


