
Bekkelaget skole 

  

Referat Driftstyret, tirsdag 19. mai 2020  kl. 18.00 
Møtested: Personalrom  Telefon: 23466100       

  

Tilstede: 

Tone Meldalen, leder og foreldrerepr. 

Tove Rikheim, politisk repr. 

Knut Falchenberg, politisk repr. 

Geir Syversen, foreldrerepr. 

Ida Kristine H. Lindemann, ansatt repr. skole 

Kim Steingrimsen,  (sekretær/fungerende rektor) 

Kristin J Haavind, (referent/ inspektør) 

  

Forfall:  

Eivind Sundal, politisk repr 

Bjørn Olav Greve, ansatt repr. aks 

Ikke invitert av smittevernhensyn:  

Nojus Jonas Thomsen, representant fra elevråd;  

  

Saksliste: 

10/20   Godkjenning av saksliste og møtebok fra 05.03.20. 

  

Saksliste og møtebok godkjennes.  

  

Sak 11/20    1. tertial – rapportering 

Se vedlegg:  

Månedsrapport per april 2020 – Bekkelaget skole 

Regnskapsrapport 100 – skole 

Månedsrapport per april 2020 – Aktivitetsskolen 

Regnskapsrapport 100 – AKS 

Forslag: Driftsstyret vedtar 1. tertial rapport 2020 for skole og AKS.  

  

1. Tertial rapport 2020 for skole og AKS vedtas.  

Kommentar fra Geir Syversen: Er det mulig å få se rapport for første halvår? Rektor 

sjekker ut dette med Agusta Stoltenberg.   



Sak 12/20    Orienteringssaker 

Status, organisering av skolen under Covid-19: 
 

1.-2. trinn er på skolen hver dag. De er sammen med en voksen de kjenner, og klassene er delt i 

to. Gruppeinndelingen videreføres i AKS-tiden.  

De har en liten nedgang i undervisningstimer. (fra 18,5 til 17,5) Skoledagen er fra 8.30-13.00. 3.-

4. trinn følger samme modell. De er på skolen fra 8.15-12.45.  

Elevene har egne plasser for oppstilling og inngang, samt egne områder i friminuttene.  

5.-6. trinn deler på 6 klasserom. Dvs. at de er på skolen to dager den ene uken og tre dager neste. 

Resten av tiden fordeles på uteskole og hjemmeskole. Det er ikke mer enn en dag hjemmeskole 

pr. uke. Dette gjelder også 7. trinn, som deler på to store klasserom. (gymsalene). 5.-7. trinn har 

skoledag fra 9.00-13.30.  

 
Det er noe mindre undervisning på alle trinn, grunnet smittevernhensyn. Dette dokumenteres av rektor, 

og vi vil holde DS oppdatert på situasjonen.  

 
Kartleggingsprøver våren 2020 gjennomføres på 1. -3. trinn. Alle kartleggingsprøver er gjort 

frivillige, foruten lesing og regning 1.-3. Trinn, vi gjennomfører lesing, regning og engelsk 
Lesing og regning på 7. Trinn gjennomføres ikke, vi bruker prøvene i undervisningen.  

Resultatene på kartleggingsprøver 1.-3. trinn blir presentert i september. 

 

  

Foreldreundersøkelsen 2020 er foreløpig utsatt på ubestemt tid.  
 

Underveisevaluering av Strategisk plan er utsatt, vi har ikke samarbeidstid i læringsfellesskapet i 

Koronaitden. Dette kommer vi tilbake til i september.  
 

Bruk av Oslotimen (38 timer i året) Oslotimen brukes for å styrke engelskundervisningen ved 

skolen. Dette på bekostning av fransk, tysk og spansk. Dette er tidligere orientert om.  
 

Organisering av skoledagen 2020/21 
Vi fortsetter med delt friminutt 2020/2021. Universitetet i Ås har kommet med en rapport som sier 

at uteområdet bør være 30-50 kvm pr. elev. Smertegrensen er på under 20 kvm - da ser man 

tydelige negative tegn på elevenes trivsel, samt vegetasjon. Vi har 8kvm. Dette sett opp mot 

situasjonen vi er i nå, tilsier at vi må ha delt friminutt. Ved delt friminutt vil vi komme opp mot 20 

kvm pr. elev.  

Ved delt friminutt er det ønskelig fra lærerne, og viktig at vi sikrer møtepunkter for ansatte.   

  

Sak 13/20    Eventuelt 

 DS-leder vil sende oss utkast til høringssvar om bruk av Marienlundveien, samt 

minnelunden ila juni. FAU jobber med høringssvaret, og det er mulig DS stiller seg bak 

dette.  

 Lederkabalen neste år: Anette kommer tilbake. Vi går tilbake til hvordan vi var i høst.  

 Spørsmål om når taket er ferdig fra Geir Syversen: Det skulle i utgangspunktet være 

ferdig til 17. mai, men en del feil blir oppdaget underveis. Dette ønsker de å utbedre, slik 

at ikke taket må gjøres på nytt når den store renoveringen av skolen starter. Foreløpig ser 

det ut til at det skal være klart til 1. august. Videre er arbeidet i skolegården utsatt, og vi 

har ikke fått ytterligere beskjed om når dette vil starte opp. 



20.5.20 

Referent, Kristin J Haavind  

 


