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Møtebok fra møte i driftsstyret (DS), onsdag 18.01. 2017  kl. 18.00 

 

Møtested: Personalrom               Telefon: 23466100/ 92497695 

 

Tilstede: 

   Ludvik Tangen- Kristoffersen, ansatte representant 

   Sigrid Furseth, ansatte representant 

   Tone Meldalen, foreldre representant 

   Lene Østli, foreldre representant 

Eivin Sundal, politisk representant 

   Tove Rikheim, politisk representant 

   Knut Falchenberg, politisk representant  

   Agusta Stoltenberg, kontorleder og økonomiansvarlig  

   Anette Reme, sekretær i DS/ rektor 

    

Meldt frafall:   

 

Saksliste: 

 

Sak 01/17 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 08.12.16. 

    

Godkjent.  

To saker til eventuelt: 

 Skolebehovsplan 2018-2028 grunnskolen  

 Saksdokumenter til DS 

 

Sak 02/17 Nytt driftsstyre på Bekkelaget skole fra 01.01.2017 – 31.12.2018 

 

Driftsstyrets hovedoppgaver er å behandle og vedta budsjett og strategisk plan, være 

høringsinstans og føre overordnet tilsyn med virksomheten. 

 

Leder i DS: Tone Meldalen, foreldre representant 

Nestleder i DS: Eivin Sundal, politisk representant 

 

Skolemiljøutvalget (SMU) i grunnskolen skal bestå av representanter for elever, foreldre, 

skolens ansatte og kommunen. Representantene for elever og foreldre skal være i flertall. Det 

holder med en representant fra øvrige grupper. (Utdanningsetaten sentralt kjente ikke til at 

medlemmer i DS ikke samtidig kunne være medlemmer i SMU. UDA har likevel sendt en 

forespørsel til byrådet. Skolen opprettholder tidligere praksis inntil videre). 

Det ble litt uklart i møtet om hvem som skulle stille i SMU, så derfor er dette et forslag til 

representanter i SMU: Tone M (vara Lene Ø), Tove S (vara Eivin Sundal), Sigrid F (vara 

Ludvik T). (Gi tilbakemelding om det ikke passer). 

Elevrepr. i SMU er Einar Brage Hultman 7c, Martine Malte Schmidt 6a, Nicolai Haug 5b, 

Mathias Bjertnes 7a (elevrådsleder) og Anneli Pedersen Øvald 4b (vara). 
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Møtene i SMU legges til kl. 17.00 samme dato og sted som møtene i driftsstyret. Skolens 

inspektør Kristin Haavind sender innkalling og leder møtene i SMU. 

 

 

Sak 03/17 Strategisk plan 2017 Bekkelaget skole  

   

Skolens strategiske plan tar utgangspunkt i Utdanningsetatens strategiske kart og 

brukerperspektiv 2017-2020. Nytt i strategisk kart er vektlegging av "tidlig innsats" i satsing på 

elevenes grunnleggende ferdigheter, samt vektlegging av elevenes "dybdekompetanse" i fag.  

Strategisk plan utarbeides i etatens styringssystem – Nypos. Skolen har gjennomført en 

risikoanalyse for å prioritere hvilke tiltak som vil ha størst betydning for å nå målene i 

brukerperspektivet. 

De viktigste forbedringsområdene i skolens strategiske plan 2017 er elevenes grunnleggende 

lese- og regneferdigheter, elevenes dybdekompetanse i fag, samt elevenes læringsmiljø. 

Skolens strategiske mål er at minst 50 % av elevene presterer i beste nivå i lesing og regning på 

nasjonale prøver 5. trinn, og minst 60 % av elevene presterer i beste nivå på 8. trinn. 

Hovedindikatorene er felles for Osloskolene. Strategisk plan viser prioriterte risikoreduserende 

tiltak. (Til hvert overordnede tiltak har skolen utarbeidet konkrete aktiviteter/tiltak). 

Dybdelæring i algebra, måling og problemløsningsoppgaver, samt økt fokus på refleksjon, 

anvendelse og tolkning av ulike tekster er eksempler på risikoreduserende tiltak.  

I møtet ble det foretatt votering på om skriving skulle tas med i sistnevnte overordnede tiltak, 

men flertallet i DS ønsket at tiltaket fremstod slik det var i planen. En aktivitet knyttet til 

tiltaket er å forankre og sikre skolens lese- og skriveplan. En ekstern veileder fra pedagogisk 

avdeling i Utdanningsetaten skal veilede skolen i dette arbeidet fra høsten 2017. 

Andre eksempler på risikoreduserende tiltak er at alle trinn skal ha forebyggende aktiviteter 

som fremmer inkludering og at det arbeides systematisk med klasseregler og arbeidsro.  

 

Driftsstyret vedtar Strategisk plan 2017 for Bekkelaget skole. 

 

 

 

Sak 04/16 Budsjett 2017 

 

Oslo kommune øker rammen for 2017 til grunnskolene med 417 millioner kroner i forhold til 

2016.  

Endringer i sentralt budsjett: Elevtallskompensasjon er økt fra 85 % til 100 %, midler til økt 

lærertetthet 1.- 4. trinn (tidlig innsats) videreføres våren 2017, samt avvikling av en kommunal 

styrkingstime fra høst 2017. 

 

Bekkelaget skole har fått tildelt kr 49 067 000 til undervisningsrelatert- og bygningsrelatert 

budsjett 2017. Ca. 35 mill kr går til lønn og 10 mill går til leie av bygg. Skolen har satt av kr 

400 000 til undervisningsmateriell og 100 000 til praktisk estetiske fag. Begge poster økes noe 

fra i fjor. Skolen bruker økte midler på pedagogiske lisenser og innkjøp av Ipad. I budsjettet 

blir skolen trukket kr 656 000 til interne IKT utgifter (elevtallsregulert). 

Skolen beregner å få inn ca. 2,5 mill kr i refusjoner. 

I budsjettet har skolen beregnet 35 pedagogiske årsverk. Det er per nå meldt inn 74 nye 

skolestartere høsten 2017. Det utgjør en reduksjon på ca. 10 elever på skolen, noe som igjen gir 

tap i budsjettet ved høstens justering. Skolen vil komme tilbake med eventuelt forslag om tre 

faste 1. klasser høsten 2017, men ønsker likevel å opprettholde lærertettheten. 
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Driftsrapporten per desember 2016 viser et mindreforbruk på ca. 1 million kr. Det er fremdeles 

noen utestående regninger, bl.a. for Ipad ca. kr. 340 000. 

Skolen spør DS om noe av overskuddet kan brukes i søknad om fornyelse av skolekjøkkenet. 

Skolen vil søke Undervisningsbygg om de kan bistå. DS ga sin tilslutning til at skolen lager en 

søknad. 

 

Budsjettildeling Bekkelaget Aktivitetsskole (AKS) er kr 488 000. Midlene øremerkes 

hovedsakelig barn med spesielle behov. Oppholdsbetalingen (foreldrebetalingen) skal dekke 

utgifter til lønn og annen drift. 

Bekkelaget AKS har 32 flere halvdagsplasser enn i fjor og 29 færre heldagsplasser. Dette 

skyldes bl.a. at skoledagen har fått flere timer de siste årene. Per nå har AKS 281 barn og 13,1 

årsverk.  

AKS har foreløpig ikke satt et tak på antall halvdagsplasser, men har regulert tilbudet i forhold 

til feriene. (Halvdagsplass innebærer 2t morgen og 10t ettermiddag/uke). 

Vi har fokus på at tilbudene på AKS skal være varierte, ha god kvalitet og støtte skolens mål! 

Skolen og AKS har styrket samarbeidet bl.a. gjennom at en av skolens inspektører deltar i 

AKS`s ledelse. 

Ny leder på AKS er i tillegg baseleder på 4. trinn. 

 

Driftsstyret vedtar budsjett for Bekkelaget skole og Aktivitetsskole 2017.  

 

 

 

Sak 05/17 Høringsmøte – Utvikling av ressursfordelingsmodell i grunnskolen 

(orienteringssak)  

 

Byrådsavdeling for Kunnskap og Utdanning har gitt Utdanningsetaten i oppdrag å utrede videre 

utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskoler i Oslo. 

Rapporten fra Deloitte vil bli sendt på høring til alle høringsinstanser 1. februar 2017 med 

svarfrist 7. mars 2017. 

Driftsstyreleder, FAU leder og rektor vil stille på høringsmøte 31. januar kl.17.00 på 

Elvebakken vg. skole. 

 

Sak 06/17  Årsplan og forslag til møteplan i DS 2017 (drøftingssak) 

   

En endring i møteplanen; DS har møte mandag 18. september (i stedet for 20.)  

Neste møte i DS er torsdag 2. mars kl. 18.00. 

 

 

Sak 07/17 Eventuelt 

 

 Varsel om høring på utkast til Skolebehovsplanen 2018 – 2028 

Skolebehovsplanen for grunnskoler for perioden 2018 – 2028 vil bli sendt ut på høring onsdag 

15.03.2017 med høringsfrist 15.05.2017. Planen skal vedtas i desember 2017. 

 

 Sakspapirer til driftsstyret er offentlige. Innkalling og referat legges på skolens 

hjemmeside. 
 

Oslo 23.01. 2017  

Anette Reme,  

referent 
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