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Referat fra møte i DS 14.09. 2016 kl. 18.00 

 

Møtested: Personalrom               Telefon: 23466100/ 92497695 

 

Tilstede:  Kari Arlund, ansatte representant/ AKS-leder 

   Sigrid Rosted Furuseth, ansatte representant 

   Tone Meldalen, nestleder/ foreldrerepresentant 

   Svein Sørensen, leder/ foreldrerepresentant 

   Jardar E. Flaa, politisk representant 

   Tedd Urnes, politisk representant 

Benjamin Borno, politisk representant 

   Anette Reme, sekretær/ rektor 

    

 

Meldt frafall:  Stein Nordbø, politisk representant 

   Kristin Haavind, referent/ inspektør 

 

 

Saksliste: 

 

Sak 20/16 Godkjenning av saksliste og møtebok fra 14.04.16. 

 

Godkjent.  

En sak til eventuelt: Nytt driftsstyre fra 01.01.2017 

 

Sak 21/16 Oppstart skoleår 2016/ 2017 (orienteringssak) 

 

Skolen har 605 elever (hvorav 104 skolestartere) og 84 ansatte. Oppstarten har gått fint! 

Lærerne hadde en planleggingsuke i forkant av skolestart. Mange nye førsteklassinger gjør det 

noe trangt i korridor A-bygg, 1. etg. 

Nye nasjonale føringer fra høsten 2016: Økt timetall i svømming, totalt 20 timer. Timetallet i 

naturfag utvides med 38 timer. Alle fagområder i Nasjonale prøver gjennomføres elektronisk. 

Nytt nettsted om mobbing: www.nullmobbing.no 

 

I oppstart av nytt skoleår videreføres arbeid, fokus og prioriteringer med bakgrunn i skolens 

elevdata. 

Rektor redegjorde for kartleggingsprøver våren 2016 sett i lys av skolens resultatutvikling i 

lesing, regning og naturfag. 1. og 3. trinn viste gode resultater i lesing der færre enn 6 % i 

gjennomsnitt er under kritisk grense. På 2. trinn var det i gjennomsnitt 15 % av elevene som 

kom under kritisk grense. Her har skolen i år satt inn ekstra leselærer og iverksatt intensive 

lesekurs. Osloprøven i lesing viser noe nedgang i ankeroppgavene fra 86,2 % i 2012 til 78,5 % i 

2016. Fokus på lesing som grunnleggende ferdighet må holdes oppe og sikres. 

I regning er elevdataene på 1.- 3. trinn positive. I gjennomsnitt er færre enn 5 % av elevene u. 

kr. grense.  

http://www.nullmobbing.no/
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I naturfag viser elevresultatene god fremgang, spesielt på 4. trinn som mestret 77,1 % av 

ankeroppgavene i 2016 mot 65,7 % i 2015. 

Kartleggingsprøvene i IKT er ikke lenger obligatoriske (4. og 7. trinn). 

Bekkelaget skoles utviklingsprosjekter dette skoleåret er matematikk for mellomtrinnet, 

skriving 1.-7. trinn, Skoleplattform Oslo, veiledet lesing 1.-3. trinn, kvalitetsutvikling av 

Aktivitetsskolen 

Skolene i Oslo skal levere lokale planer for fremdrift av Skoleplattform Oslo og 

kvalitetsutvikling av Aktivitetsskolen til Utdanningsetaten innen 1. november.  

 

 

 

Sak 22/16 2. tertial – rapportering 

    

  Månedsrapport per august 2016 – Bekkelaget skole 

  Regnskapsrapport 100 – skole 

  Månedsrapport per august 2016 – Aktivitetsskole 

  Regnskapsrapport AKS – 100  

 

 

Skolens regnskapet per august 2016 viser et positivt avvik på kr 633 232,-. Mindreforbruket 

skyldes hovedsakelig store sykerefusjoner. Budsjettet har i tillegg til justeringene fra våren  

kr.1 057 000, fått tildelt kr. 812 000 i høst til postene økt lærertetthet 1.- 4. trinn, lønnsoppgjør 

og økt time i naturfag. Prognoseavvik per 31.12 etter budsjettjusteringer og tiltak forventes å 

være kr. 382 923. Beløpet tas med i budsjett for 2017 da fire lærere trolig kommer tilbake fra 

svangerskapspermisjon i mars/ april. Driftsstyret har tidligere stilt seg positive til 

prioriteringen.  

Skolens rapportering på bruk av midler til økt lærertetthet på 1.- 4. trinn viser til delingstimer 

(halve klasser) på 4. trinn i matematikk, naturfag og mat og helse (60 % stilling), samt leselærer 

3. trinn (30 % stilling) og økt assistent på 1. trinn (40 %). 

 

Regnskapet på AKS har per august 2016 et positivt avvik på 655 000,-.  

Noe av årsaken til mindreforbruket er etterslep av lønn fra skoleåret, samt en del ekstra 

sykelønnsrefusjoner.  

AKS budsjettet er tenkt balansert ved årsslutt med forventet prognoseavvik kr. 24 336 per 

31.12. 

AKS tildeles et budsjett tiltenkt barn med spesielle behov, resten er salgsinntekter.  

Annet: 

Skolen og AKS har hatt møter med BSK og FAU vedr rekruttering til BAKS (BSK - AKS) og 

skolens AKS. Det er blitt enighet om at skolens AKS bør ha barna på 1. og 2. klasse (kanskje 

også 3. og 4. trinn), men at BSK kan rekruttere flere av barna på 5.- 7. trinn. Skolens AKS er i 

gang med planlegging av aktiviteter som kokkekurs for 3. trinn på Jakobs, Forskerfabrikken og 

Koding med Kidsa til 4. trinn og turn på 1. trinn.  

 

Driftsstyret vedtar 2. tertial rapport 2016 for skole og AKS 

 

Sak 23/16 Trafikksituasjonen (orienterings- og drøftingssak) 

 

Status: All stans forbudt skilt er kommet opp i krysset Skoleveien/ Marienlundvn. 

Anleggsstopp ved skolestart mellom kl.8.00 - 8.30 i fbm utbedring av Ekebergbanen har 

fungert greit (ett registrert avvik). Noen overgangsfelt er på plass. Skoleveien har fått parkering 
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forbudt skilt og fortau, men det mangler en siste bit på fortauet før skoleporten. Denne bør på 

plass, da det parkerer biler her. Skolen har ikke fått gjennom forbud mot innkjøring til 

Marienlundvn fra Kongsvn mellom kl.8.00 – 8.30. Vi har ikke observert vaktleder med gul vest 

fra Sporveien på Holtetkrysset i rushtiden. Skilt med fartsreduksjon rundt skolen er ikke 

kommet opp. FAU må jobbe videre med å få gjennomslag for tiltak. Skolen informerer om 

trafikksituasjonen på hjemmesiden.  

Skolen varsler trafikkvakter på elevenes uke-/ lekseplaner. DS spør om skolen kan varsle 

trafikkvakter på sms. Rektor vil sjekke dette nærmere. 

 

Sak 24/ 16 Årshjul og møteplan i DS 

Pga sammenfallende møte i BU endres neste møte i DS til torsdag 8. desember. 

 

 

Sak 25/16 Eventuelt 

 

Nytt DS fra 01.01.2017 

Rektor varsler om at dette driftsstyrets periode utgår 30.12.2016. Hun ber FAU starte prosessen 

med å finn egnede kandidater blant foresatte som kan innstilles til nytt driftsstyre. Det er en 

fordel med noe kontinuitet, samt en forbindelse til FAU i DS. 

 

 

21.09.2016 

 

 

Anette Reme 

referent 
 

 

 

    

    

 


