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Bekkelaget skole 
 

Referat driftsstyret, torsdag 5.mars 2020  kl. 18.00 

Møtested: Personalrom  Telefon: 23466100       

  

Tilstede: 

Tone Meldalen, leder og foreldrerepr. 

Tove Rikheim, politisk repr. 

Bjørn Olav Greve, ansatt repr. aks 

Knut Falchenberg, politisk repr. 

Eivind Sundal, politisk repr. 
Geir Syversen, foreldrerepr. 

Nojus Jonas Thomsen, representant fra elevråd;  

Kim Steingrimsen,  (sekretær/fungerende rektor) 

Kristin J Haavind, (referent/ inspektør) 

  

Forfall:  
Ida Kristine H. Lindemann, ansatt repr. skole 

 

Saksliste: 

Sak 06/20    Godkjenning av saksliste og møtebok fra 16.1.20 

Saksliste og møtebok godkjennes.  

 

Sak 07/20    Årsregnskapsrapport 2019  

Rektor presenterer Årsregnskapsrapporten for 2019.  

 

Skole:  

I 2019 hadde vi 1.062 000,- i overskudd. Avviket mellom regnskapsresultat og prognoseavvik 

skyldes læringsmateriell som ikke ble kjøpt inn i desember, grunnet Fagfornyelsen 2020. (475 

000,-) 240 000,- skal tilbakebetales grunnet avbrutt videreutdanning for lærer, og resten 

relaterer seg til økte refusjoner i forbindelse med langtidsfravær og etterslep på 

lønnsutbetalinger. Mindreforbruket foreslås disponert til tilbakebetaling for studier lærer (240 

000,-), 600 000 øremerkes nye læremidler i forbindelse med ny læreplan 2020. 80 000,- brukes 

på møbler til klasserom og bibliotek, samt 142 000,- til lønn i forbindelse med oppfølging av 

sårbare elever.  

 

AKS:  

I 2019 hadde vi 587 000,- i positivt avvik. Dette grunnet relativt lav bemanning i forbindelse 

med ny ordning med gratis kjernetid, samt refundert sykelønn. Forslag for disponering av 

mindreforbruket er å benytte 300 000 på økt bemanning, 70 000,- settes av til seminar for AKS-

ansatte. (Det var i utgangspunktet planlagt seminar i 2019.) 100 000,- er planlagt på bruk i økt 

matbudsjett, og 81 000,- settes av til aktiviteter og ekskursjoner for elevene på AKS, samt 36 

000,- til innkjøp av iPader.  

Driftsstyret vedtar årsregnskapsrapport skole og AKS.   



  

 

Sak 08/20    Informasjonssaker 

 

 Bruk av Oslotimen (38 timer i året) Denne timen har vært benyttet til tysk/fransk/spansk 

på 7. trinn. Når vi ser på våre resultater i engelsk, ønsker vi for å styrke våre elever i 

engelsk, å heller øke timetallet her. En utfordring ved tysk/fransk/spask-valgfaget er 

også at det er utfordringer ved å finne kvalifiserte lærere i vår stab. Ettersom dette er et 

valgfrie fag, uten fagplan og ikke kvalifikasjoner vi tar hensyn til ved ansettelser. 

Tidligere hadde skolene som soknet til Brannfjell  samme ordning, men både Ekeberg 

og Nedre Bekkelaget har gått bort fra ordningen.  

 Varsel om høring av skolebehovsplan 2021-2030 (DS og elevråd skal være informert om 

at det kommer en skolebehovsplan) Rektor sender denne ut til DS-medlemmer så fort 

den foreligger. 

 Prøve og oppfølgingsplan; Vi går i gang med statlige kartleggingsprøver i lesing og 

regning på 1. og 2. trinn, samt lesing, regning og engelsk på 3. trinn. På 4. og 7. trinn 

gjennomføres prøve i digitale ferdigheter og naturfag. Naturfag er obligatorisk i Oslo. 

Overgangsprøver i lesing og regning på 4. og 7. trinn gjennomføres i mai/juni. 

Overgangsprøvene på 7. trinn overleveres til Brannfjell for at ungdomsskolen raskt skal 

kunne iverksette tilpasning av undervisningen. De øvrige prøvene følges opp av trinnet i 

samarbeid med ledelsen.  

 Beredskap i forbindelse med Corona-viruset; Vi har fått beskjed om å følge 

Folkehelseinstituttets råd.Bydelshelsethjenesten har også sendt ut en film, som er 

tilpasset barn. Denne viser vi elevene, og samtaler rundt dette.  

 Organisering av skoledagen 2020/21; Siden påske 2019 har vi hatt delt friminutt, 1.-4. 

trinn og 5.-7. trinn. Vi setter nå i gang en prosess hvor ansatte og elever får si noe om 

fordeler og ulemper ved dette. Bakgrunn for ordningen er størrelsen på vår skolegård. 

Helsedirektoratet anbefalte i 2003 at uteområdet bør være på mellom 25-50 kvm per 

elev. Det er i en forskningsrapport fra NMBU fra 2019 nevnt en smertegrense ved 20 

kvm pr. elev. Rapporten sier at Oslo kommune har retningslinjer som tilsier 18-24 kvm 

på en skole som Bekkelaget. Dersom alle elevene er ute samtidig har vi ca. 8 kvm pr. 

elev.   

   

Sak 09/20    Eventuelt 

Informasjon fra rektor vedr. rekruttering skoleåret 2020/2021;  

 Vi har foreløpig hatt 4 lærerstillinger ute. 58 har søkt på stillingene, hvorav rundt 25 var 

relevante kandidater. Åtte har vært inne på intervju, og 4 er innstilt. Alle med mye 

erfaring.  

 En stilling er lyst ut på AKS – det er ca 50 søkere på stillingen, og AKS leder skal i gang 

med intervjuer nå.  

Kristin J Haavind, Referent 

 


