
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Bekkelaget skole 
 

Referat driftsstyret, tirsdag 3. desember 2019  kl. 18.00 

Møtested: Personalrom  Telefon: 23466100      Mobilnr. 92497695 

 

Tilstede:  

Tone Meldalen, leder og foreldrerepr. 

Geir Syversen, foreldrerepr. 

Tove Rikheim, politisk repr. 

Jardar Flaa, politisk repr. (vara1) 

Bjørn Olav Greve, ansatt repr.  

Stine F. Rønning, ansatt repr. 

Anette Reme, sekretær (sekretær/ rektor) 

Kristin J Haavind, (referent/ inspektør)  

 

Meldt fravær:  

Eivind Sundal, politisk repr. 

Knut Falchenberg, politisk repr. 

Ida Kristine H. Lindemann, ansatt repr.  

Representant fra elevråd 

 

Saksliste: 

Sak 26/19 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 19.09.19. 

 

  Saksliste og møtebok fra 19.9.19 godkjennes.  

 

Saker til eventuelt;  

- Henvendelse fra utbygger (leder) 

- Endring i timeantall 2. og 3. trinn fra januar 2020 (rektor) 

 

 

Sak 27/19 Forarbeid til Strategisk plan 2020 (orientering- og drøftingssak) 

 

Rektor presenterer strategiske føringer fra byrådet. Se vedlegg.  

 

Skolen er i gang med forarbeidet til Strategisk plan 2020. Prosessen i arbeidet: Lærere har 

underveisevaluert deler av planen fra inneværende år. Risikovudering med bakgunn i skolens 

datagrunnlag gjøres først i ledelsen, deretter i plangruppen (bestående av teamledere). Lærere 

og elever involveres i arbeidet med å sette inn aktiviteter. Bredt datagrunnlag, og god 

involvering er viktig i det strategiske arbeidet.  

 

Årets NP 5. trinn viser gode resultater i lesing (57 skalapoeng i snitt), regning (57 skalapoeng i 

snitt) og engelsk (56 skalapoeng i snitt), dette er en fremgang sett i forhold til de siste år.  

Nasjonalt snitt er 50 skalapoeng.  



Skolens mål i strategisk plan er at 50% skal være på nivå 3 i lesing, regning og engelsk, samt 

under 5% i nivå 1.  

 

I årets elevundersøkelse tilbakemelder elevene på 5. – 7. trinn  at de trives godt på skolen. De er 

spesielt fornøyde med at de har noen å være sammen med i friminuttene. Elevene er fornøyde 

med at lærerene bryr seg om de, og har tro på at de kan gjøre det bra på skolen, behandler de 

med respekt og gir god hjelp. Elevene mener at de voksne på skolen synes det er viktig at 

elevene er greie med hverandre. De reagerer når noen på skolen gjør, eller sier noe 

ubehagelig/ekkelt mot en elev. I klassene gjør vi ikke narr av hverandre dersom noen gjør feil. 

 (alle delspørsmål er mellom 4 og 5, på en skala fra 1-5, hvor 5 er best.)  

 

På spørsmål om elevene er interessert i å lære på skolen svarer elevene 4,1 i snitt.  Elevene 

svarer i snitt 4 på om de får nok utfordringer på skolen. Vi jobber derfor med dette på alle nivå. 

Det er viktig at elvene får utfordringer uavhengig av nivå.  

  

Elevene opplever at de får være med å lage regler for hvordan de skal ha det i klassen/gruppen, 

men opplever ikke i stor nok grad å få være med å foreslå hvordan de skal arbeide med fagene. 

(3,1) Dette er noe vi vil fokusere i strategisk plan.  

  

Elevene tilbakemelder om i snitt 3,5 på arbeidsro. Klasser som tilbakemelder lav grad av 

arbeidsro jobbes ekstra med, og det settes inn tiltak.  

  
På spørsmål om mobbing svarer elevene 4,7 på; Har du blitt mobbet av andre elever på skolen 

de siste månedene? Elevene som opplever å ha blitt mobbet tilbakemelder i stor grad at det er 

elever fra klassen og det gjelder hovedsakelig baksnakking/utestenging. Her vil skolens mål 

alltid være 5, da alle elever ved skolen har krav på et trygt og godt skolemiljø.  

  

  

 Elevundersøkelsen jobbes med i ledelsen, på team og med elevene i klasser og i elevrådet.  

 

   

Sak 28/19 Status regnskap per november 2019 (orienteringssak) 

 

Rektor presenterer skolens og AKS sitt regnskap per november 2019. Regnskapet fra "skolen" 

viser et positivt avvik på kr 860 000. Skolen har utestående regninger på ca. kr 500 000, og vil 

sette av ca. kr 350 000 til læreressurser ifm Fagfornyelsen våren 2020. 

Regnskapet fra Aktivitetsskolen viser et positivt avvik på kr. 380 000. Mindreforbruket skyldes 

noe innstramming ifm gratis kjernetid. 

 

Sak 29/19 Forarbeid til budsjett 2019 (drøftingssak) 

 

Skolene i Oslo får tildelt budsjett for 2020 i løpet av siste halvdel av desember. 

Utgangspunktet for Oslo kommunes budsjettarbeid er at alle aktivieter skal foregå innenfor 

vedtatt budsjettramme. Rammebrevet inneholder det pedagogiske oppdraget fra kommunen. 

Strategiske mål er omsatt i et strategisk kart. Budsjettbruken skal gjenspeiles i skolens 

satsningsområder.  

Prioriterte områder ved skolen vil være å oppfylle lærernormen, rekruttere og beholde gode 

lærere og  overlappe ved permisjoner. Arbeid med fagfornyelsen og oppgradering av 



maskinpark, smartboard, samt læringsressurser. Prioriteringer rundt ekskursjoner og kulturtiltak 

jmfr. fagfornyelsen. I tillegg vil kompetanseheving av personalet være et viktig område.  

 

 

Sak 30/19 Nytt fra skolen (orienteringssak) 

   

Paviljonger og uteområdet 

Vi er snart i mål med paviljongene, etter en lang periode med arbeid. 1. trinn er godt i gang i 

paviljong C, og lærere tilbakemelder at rommene er gode og lyse og at det fungerer godt.  

 

Når det gjelder uteområdet skal flerhusken på plass nå, ellers blir uteområdet utbedret til våren.  

 

Elever til innskriving 

Bekkelaget skole har plass til 84 elever på 1. trinn høst 2020, foreløpig er det 100 elever til 

innskriving. Rektor har bedt Utdanningsetaten om å innkalle nærskolene til et 

koordineringsmøte. Rektor vil holde driftsstyret oppdatert rundt gangen i denne saken. 

 

Skolens 160-års jubileum 

Skolen er i år 160 år. Dette ble markert fredag 29.11.19 ved "gammeldags skole" og 

bursdagsfeiring i gymsalen for alle skolens elever og ansatte. Trivselsgruppa i FAU deltok. 

 

Sak 31/19 Eventuelt 

 

Henvendelse fra utbygger (v/ Tone Meldalen, leder) 

Driftsstyret har fått en henvendelse fra en utbygger vedr skolens kapasitet og bruk av 

nærområde. Driftsstyret ønsker i første omgang å høre hva Avd. for skoleanlegg (ASA) i 

Utdanningsetaten sier om saken. Rektor venter på svar fra ASA om dette, og vil holde DS 

orientert. 

 

 

Endring i timeantall 2. og 3. trinn fra januar 2020 (v/ Anette Reme, rektor) 

 

Skolen ønsker å endre på timeantallet for 2. og 3. trinn fra januar 2020. Dette innenfor 

retningslinjene fastlagt i fag- og timetallfordelingen. Grunnen til at skolen ønsker å gjøre dette 

nå, og ikke vente til høst 2020 er at ved delt friminutt erfarer vi at 2. og 3. trinn har for lange 

økter på sluttet av dagen. I praksis vil dette si at 2. og 3. trinn vil få en time mindre f.o.m. 

01.01.20, mens 4. trinn vil få en time mer i uken fra høsten 2020. (Elevene vil ikke miste timer 

fra rammen 1-4). Det har vært prosess rundt dette i skolens personale og i skolens MBU. 

 

 

4.11.19 

Kristin Johanne Haavind, referent 

 

 



 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


