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Møtereferat driftsstyret, torsdag 2. mars 2017  kl. 18.00 
 

Møtested: Personalrom               Telefon: 23466100/ 92497695 

 

Til stede:  Tone Meldalen, DS-leder 

  Lene Østli, FAU 

  Eivin Sundal, politisk representant 

Tove Rikheim, politisk representant 

  Sigrid Furseth, ansatt  

  Ludvig Tangen-Kristoffersen, ansatt  

  Anette Reme, sekretær, rektor 

  Kristin Johanne Haavind, referent, inspektør 

 

Frafall:  Knut Falchenberg, politisk representant 

 

Saksliste: 

  

Sak 08/17 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 18.01.17 

  Se møtebok 18.01.17 

 

Møtebok og saksliste godkjennes uten kommentarer. 

En orienteringssak til eventuelt. 

 

Sak 09/17      Årsregnskapsrapport 2016 

   

Fullstendighetserklæring 

 

Tjenestestedet skal avlegge fullstendighetserklæring for driftsstyret ved innsending av 

årsregnskapet: Skolen følger kommunens regler, lover og rammeavtaler ved innkjøp. Skolen 

har oversikt over ansattes bierverv, utleie, reiseregninger. Rektor kjenner ikke til misligheter 

ved årsregnskapet. 
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Årsregnskapsrapport 2016 – skole 

 

Skolen har et positivt avvik på 1.296.000 grunnet etterslep på fakturaer fra desember; IPad, 

bøker, vikarer og sykerefusjoner. Skolen fikk større kompensasjon for gratisutleien enn antatt. 

Ca.kr 300.000 av overskuddet kan forventes å måtte bruke i forbindelse med elevtallsjustering i 

oktober, dersom skolen kun får 74 skolestartere til høsten. 

Kr 383.000 er tidligere bestemt i driftsstyret skal brukes til overlapping av lærere/ lærervikarer 

som kommer tilbake. Resterende beløp settes eventuelt av til oppgradering av skolekjøkken i 

samråd med Undervisningsbygg (Ubf). (Skolen har sendt Ubf en søknad om dette). 

 

Driftsstyret vedtar Årsregnskapsrapporten 2016 for Bekkelaget skole. 

 

 

Årsregnskapsrapport 2016 – Aktivitetsskolen 

AKS har et positivt avvik på kr 290.000 grunnet etterslep av fakturaer på mat og svømming, 

høyere salginntekter enn forventet, samt noe mindreforbruk på lønn.   

 

Kr. 200.000 settes av til stabil bemanning grunnet usikkerhet i antall barn høst 2017. 

Resterende beløp brukes til eksterne kursholdere for barna. 

 

 

Driftsstyret vedtar Årsregnskapsrapporten 2016 for Bekkelaget Aktivitetsskolen.  

 

 

Sak 10/17 Høringssvar – Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen   

(drøftingssak). 

  

Rektor forklarer utgangspunktet for ressursfordelingsmodellen. (mekanismen som fordeler  

midler til grunnskolene i Oslo.) Størrelsen på disse bevilgningene avgjøres i Bystyrets 

budsjettbehandling. Majoriteten av midlene er fordelt etter antall elever, i tillegg forsøker Oslo 

å kompensere skolene for særskilte utfordringer. Det kan være seg høye bygningsrelaterte 

kostnader eller spesialundervisning. Kjernen i modellen er at den skal unngå å gjøre forskjell ut 

over det som er nødvendig for å kompensere for uforskyldte ulemper. 

 

Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo (utarbeidet av Deloittes) er på 

høring med frist 7. mars. Endringene i høringsbrevet vil for Bekkelaget skole totalt utgjøre 

351.093 kr mindre i tildeling per år. Skolen får en økning på 16 % på sosiodemografiske 

tildelinger og en nedgang på 62 % på tildeling til særskilt språkopplæring. 

Total prosentvis endring er - 1 %.  

 

Høringssvar og skalavalørene i høringsskjemaet drøftes i DS.  

Rektor skriver inn høringssvaret fra DS og FAU digitalt i en Questback til Utdanningsetaten. 

Rapporteringen genererer ikke ut høringssvaret. Svaret legges derfor ved referatet i et Word 

dokument. 
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Sak 11/17 Driftsstyreopplæring (orienteringssak) 

 

Rektor informerer om endring i opplæring av driftsstyrene i Osloskolen.  

 

Driftsstyreopplæringen vil årlig bestå av følgende:  

 

1. Områdedirektørs gjennomgang med rektorene i områdemøter i løpet av februar/ mars. 

Gjennomgangen vil inneholde: 

- Driftstyrenes organisering og sammensetning 

- Saksbehandlingsregler for møter i driftsstyrene 

- Driftsstyrenes oppgaver og ansvar 

- Informasjon om driftsstyrets virksomhet 

- Opplæring av driftsstyrets medlemmer 

 

2. Rektors gjennomgang i eget driftsstyre 26. april. Innhold som under punkt 1.  

 

3. Direktørens møte med driftsstyremedlemmer og rektorene medio oktober. Møtene vil 

bli organisert parvis for to og to områder. Opplæringen vil inneholde; 

- Byrådets budsjettforslag for kommende år 

- Skolens strategiske arbeid 

- Andre aktuelle saker 

 

 

 

Sak 12/17 Foreldreundersøkelsen 2017 (orienteringssak) 

 

Rektor informerer om foreldreundersøkelsen 2017. Alle foresatte med barn under 18 år i 

Osloskolen inviteres til å delta. Her kan man si sin mening om sitt barns trivsel og samarbeidet 

mellom skolen og hjemmet. Foreldreundersøkelsen er en nettundersøkelse utarbeidet av 

Utdanningsdirektoratet.  

 

Undersøkelsen gjennomføres fra 15. mars til 7. april 2017.  

 

Sak 13/17  Eventuelt 

 

Rektor informerer om oppdatert fag- og timetallskalkulator på barnetrinnet. Bystyret i Oslo har 

vedtatt å avvikle finansiering av èn kommunal styrkingstime fra høsten 2017. Det er tatt høyde 

for avviklingen i beregningen av tildelingen til skolen.  

 

 

 

Oslo 9. 3. 2017, 

Kristin Johanne Haavind 
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