
Driftstyremøte Bekkelaget skole 

Referat, torsdag 19.09.19  kl.18.00  

Møtested: Personalrom  Telefon: 23466100/ rektor 92497695 

Til stede: 

Tone Meldalen, leder og foreldre repr. 

Geir Syversen, foreldre repr. 

Knut Falchenberg, politisk repr. 

Tove Rikheim, politisk repr. 

Jardar Flaa, politisk repr. (vara 1) 

Ida Kristine Hjertenes Lindemann, ansatt repr. 

Bjørn Olav Korsnes, ansatt repr. 

Anette Reme, sekretær (rektor) 

Kristin Johanne Haavind, referent (inspektør) 

  

Meldt fravær: 

Eivind Sundal, politisk repr.  

Representant fra elevråd. 

  

Saksliste:     

Sak 20/19    Godkjenning av møtebok fra 22.05.2019 og saksliste. 

Møtebok fra 22.5.19 og saksliste godkjennes.  

En sak til eventuelt; Oversikt kostnader fra videreutdanningsdag i London for 
lærere.  

  

Sak 21/19        Nyheter skoleåret 2019/2020 (orienteringssak). 

  

Normtallene vedr lærertetthet er justert i forskrift til opplæringsloven: På en grunnskole skal 
forholdet mellom tallet på lærere og elever i undervisning være 15 elever per lærer på 1. - 4. 
trinn og 20 elever per lærer på 5. - 7. trinn. Dette gjelder ikke klassestørrelse, men 
lærertetthet sett under ett på henholdsvis 1.-4. trinn og 5. - 7. trinn.  

Bekkelaget skole ble sertifisert som dysleksivennlig skole i 2018, dvs. at vi har gode rutiner 
for å avdekke og følge opp elever med dysleksi. Vi er fremdeles i prosess for å videreutvikle 
oss i dette arbeidet.  



1. -4. trinn skal i gang med ny trivselsundersøkelse. Denne handler om barnets oppfatning av 
trivsel og motivasjon, tilhørighet og inkludering, medvirkning og støtte fra voksne. 
Undersøkelsen er anonym, og gjennomføres på nettbrett, eller pc.  

Grunnskolene får fra skolestart 2020 nye læreplaner.  Bekkelaget skole er i gang med å 
forberede seg til dette. Mye av skolens utviklingsarbeid dette skoleåret brukes på å sette oss 
inn i fagfornyelsen.  

Skoler skal fra høsten 2019 gjennomføre alle nasjonale prøver i en felles 
gjennomføringsperiode fra 2. - 27. september. Dette gjør at vi kommer raskere i gang med 
analysearbeidet på 5. trinn. Så langt har 5. trinn gjennomført lesing og engelsk. Presentasjon 
av resultater og utvikling kommer i DS møtet 3. desember.  

  

Informasjon rundt nye paviljonger gis av ledelsen på skolen, og driftsstyret tilbakemelder at 
de er fornøyde med skolens håndtering, og informasjonsflyt i saken.  

  

  

Sak 22/19    Bekkelaget skole – skoleåret 2019/ 2020 (orienteringssak) 

Skolens satsningsområder og underveisevaluering av Strategisk plan (sak 18/19) 

Hovedmålet vårt fremover er som tidligere å øke elevenes grunnleggende ferdigheter med 
fokus på å lese, skrive og regne, samt lese og uttrykke seg muntlig på engelsk. (Mål: 50-60 % 
i nivå 3, og færre enn 5% i nivå 1 på NP). Etter å ha evaluert tiltak og aktiviteter underveis i 
strategisk plan 2019 med pedagoger, elever og ledelse, ser vi at vi skal jobbe mer med å øke 
elevenes dybdekompetanse i fag, og  på tvers av fag. For å oppnå det skal vi oppøve 
elevenes evne til å lære å lære, reflektere, skape, tenke kritisk, forstå, utforske og anvende 
kunnskap. Lærerne er involvert i arbeidet med å utarbeide aktiviteter innenfor tiltakene.  

Vi har også stort fokus på et trygt og godt arbeidsmiljø for elevene, noe vi jobber med 
kontinuerlig gjennom bl.a. inkluderende undervisning, faste rutiner og god struktur, aktiv 
ute-inspeksjonen, plikt om å "følge med og bry oss", arbeide systematisk med Mitt valg, og 
videreføre Trivselsprogrammet.  

Fagfornyelsen er skoleårets utviklingsprosjekt, og vi bruker mye av skolens "utviklingstid" til 
opplæring i personalet gjennom Udirs kompetansepakke.  

  

  

Sak 23/19    2. tertial – rapportering  

Månedsrapport og driftsrapport per august 2019 for skole og Aktivitetsskole. 

 

Skolens opprinnelige budsjett dette året er på kr 55 817 000. I perioden frem til august er 
budsjettet justert med ca. 2 mill. (statlig etterutdanning, mindreforbruk fra 2018, Norway 
cup, kompensasjon for ressursfordelingsmodellen og lærernorm)   

Budsjettet viser per august et positivt avvik på kr 291 311.-, men skolen styrer mot å gå i 
balanse per 31.12.19. 



Når det gjelder Aktivitetsskolen (Aks) virker gratis kjernetid på 1. trinns basen inn på 
budsjettet, da det er noen flere elever som velger halvdagsplass fremfor heldagsplass. Det er 
i år færre barn på 4. trinns basen enn i fjor. Dette medfører at vi har noen færre Aks-ansatte 
i år, men normen for voksentetthet er ivaretatt (1 voksen pr 24 barn). Det er viktig at Aks 
opprettholder god markedsføringen på 4. trinns basen. Skolen styrer mot et lite overskudd 
mot årsslutt i budsjettet.  

  

Driftsstyret vedtar 2. tertial rapporter 2019 for Bekkelaget skole og AKS. 

I neste DS-møte splittes tertialrapporter skole/aks i voteringen.  

  

Sak 24/19    Årshjul og møteplan i DS 

Åshjul og møteplan for DS godkjennes: 03.12.2019, 16.01.2020 + 05.03. og 19.05. 

  

Sak 25/19    Eventuelt 

Bekkelaget skole hadde en fin videreutdanningsdag i London 8./9.september, med foredrag 
av Dr Kulvarn Atwal og skolebesøk på Highland Primary School. 53 ansatte deltok på 
seminaret. 

Oversikt på kostnader og innhold ble forelagt driftsstyret. 

 

I neste møte i DS tar vi 5 minutter med saker fra FAU under eventuelt.  

 

  

Oslo 20.9.19 

Kristin Johanne Haavind, referent 


