
  

Referat fra møte i driftsstyret, onsdag 22. mai 2019 kl. 18.00 
  

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

  
Knut Falchenberg (politisk representant) 

Eivind Sundal (politisk representant) 

Sigrid Furseth (ansatte-representant)  

Anette Reme (rektor/sekretær)  

Tove Rikheim (politisk representant)  

Geir Syversen (foreldre-representant) 

Moritz Hager-Saltnes (elevråds-representant) 

Kristin Johanne Haavind (inspektør/referent)  

  

Forfall:  

Tone Meldalen (leder, foreldre-representant) 

Bjørn Olav Korsnes (ansatte-representant)  

  

  

Saksliste: 
  

Sak 14/19    Godkjenning av saksliste og møtebok fra 06.03.19 

Vedlegg 

  

Saksliste og møtebok godkjennes.  

  

  

Sak 15/19        1. tertial – rapportering 

  

Månedsrapport per april 2019- Bekkelaget skole 

Regnskapsrapport 100 - skole  

  

Skolens opprinnelige budsjett er på 55 817 000 kr. Hittil i år har vi et avvik på -589 750 kr. 

Dette skyldes bl.a. et etterslep på sykerefusjoner på langtidssyke. Utdanningsetaten har per 

april kompensert skolen med kr 422 000 for endring av ressursfordelingsmodellen. Denne 

summen blir i sin helhet periodisert i mai.  

Skolen øker med to pedagoger etter gjeldene lærernorm per 2019/2020. Skolen har per i dag 

ikke fått midler til dette, og setter derfor opp en forventet budsjettjustering i tertialrapporten 

på kr 700 000 for høsten 2019.  

Driftsstyret sender inn en uttalelse vedr. bekymring for budsjettet til Utdanningsadm. og 

Byrådsavdelingen.  

  

Månedsrapport per april 2019 – Aktivitetsskolen 

Regnskapsrapport AKS 100  

  

AKS skal fra høsten tilby gratis kjernetid til 1. klasse, og får kr 910 000 i kompensasjon for 

dette. AKS styrer mot en nullregnskap per desember.  

  

  

Driftsstyret vedtar 1. tertial rapport 2019 for skole og AKS.  

  



  

 . 

Sak 16/19    Kartleggingsprøver våren 2019 (orienteringssak) 

Resultater og oppfølging 

  

Rektor informerer om gjennomføring av kartleggingsprøver i lesing, regning (1.-3. trinn) og 

engelsk (3. trinn) våren 2019. Vi ser at elevene på 3. trinn har hatt god utvikling det siste året. 

På 1. og 2. trinn er det noen flere elever enn ønskelig under kritisk grense. Skolen tar dette 

med seg inn i arbeidet med strategisk plan og oppfølgingen av elevenes utvikling.  

Det har også vært gjennomført prøve i digital kompetanse på 4. trinn og Osloprøve i naturfag 

på 4. og 7. trinn. Her er resultatene gode! I naturfag har vi over flere år hatt mindre grupper på 

4. trinn, noe som har gjort at vi har kunnet jobbe mye praktisk, med blant annet forsøk. Dette 

tilbakemelder elevene som motiverende, og bidrar til å gjøre naturfag til et spennende fag. Vi 

ønsker å fortsette med denne ordningen.  

  

Sak 17/19    Foreldreundersøkelsen 2019 (orienteringssak) 

                         

Rektor informerer om resultatene ved foreldreundersøkelsen 2019. Svarprosenten var  

ca. 50 %. Foreldrene på Bekkelaget skole er i høy grad fornøyd med barnas trivsel og har stor 

tillit til lærerens arbeid. Foresatte ønsker noe mer informasjon om regler og rettigheter knyttet 

til Opplæringsloven. Skolens oppfølging av elever som kjenner seg krenket eller mobbet er i 

positiv uttvikling ref undersøkelsen. 

  

  

Sak 18/19    Underveisevaluering av Strategisk plan 2019 (orienteringssak) 

  
Denne saken utsettes til neste møte i DS 19. sept, da skolen ønsker å evaluere planen i 

personalet først.  

  
  

Sak 19/19    Eventuelt 

  

Ansattes repr. Sigrid Furseth fratrer i vervet i DS grunnet studier. Ida Lindemann, nåværende 

vara, trer inn. Det vil bli valgt en vara for Ida Lindemann.  

 

Seminar til London 7.-9. sept 2019 er innvilget av Utdanningsadm. 

  

  

  

27.5.19 

Referent, Kristin J. Haavind 
 


