
   

  

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

Bekkelaget skole 

  
  

 

 

 

 

Bekkelaget skole    
Marienlundveien 1 

1178 Oslo 

 
Telefon : 23 46 61 00 

Faks:       23 46 61 10 

     

   

    

    

    
    

 

Referat fra møtet i driftsstyret, torsdag 20.09.18  kl. 18.00 

 

 

Møtested: Personalrom                                Telefon: 23466100/ rektor 92497695 

 

Til stede:  
Tone Meldalen (leder, foreldre-representant) 

Ludvik Tangen-Kristoffersen (ansatte-representant) 

Knut Falchenberg (politisk oppnevnt) 

Sigrid Furseth (ansatte-representant) 

Anette Reme (rektor/sekretær) 

Lene Østli (foreldre-representant) 

Kristin Johanne Haavind (inspektør/referent)  

 

Ikke møtt:  

Tove Rikheim (politisk oppnevnt) 

Eivind Sundal (politisk oppnevnt), meldt fravær 

 

 

Saksliste: 

  

 

Sak 20/18 Godkjenning av møtebok fra 25.04.2018 og saksliste. 

   

Møtebok og saksliste godkjennes med tre saker til eventuelt fra rektor; 

 Arbeid med skolens fremtidige kapasitetsutfordringer  

 Søknad om å bli hjertesone skole – arbeid for tryggere skolevei. 

 Ny periode og eventuelt nye medlemmer til skolens driftsstyre pr. 

01.01.2019 

 

 

Sak 21/18       Nyheter skoleåret 2018/ 2019 (orienteringssak). 

 

Rektor informerer om nyheter skoleåret 2018/2019. 

Ny lærernorm, ny lovbestemmelse om skolens plikt til å gi rask og intensiv opplæring til elever 

som strever med lesing og regning på 1. – 4. trinn og bruk av skolemelding.  

 

Driftsstyret ønsker at skolen skal skrive avsender i skolemeldingene, da det kan være vanskelig 

for foresatte å lokalisere avsender dersom man har barn på forskjellige skoler.  

 

Sak 22/18 Bekkelaget skole – skoleåret 2018/19 (orienteringssak) 
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Rektor presenterer skoledata (herunder elevenes faglige utbytte og brukerundersøkelser) og 

skolens fokusområder i 2018/2019. 

Utvikling i NP 2015-2017 viser at vi har få elever på nivå 1 i lesing, regning og engelsk både 

på 5. og 8. trinn. Det betyr at de aller fleste elevene på skolen leser og regner etter forventede 

kompetansemål i Kunnksapsløftet.  
 

Elevundersøkelsen, og foreldreundersøkelsen for skole og AKS viser positiv utvikling innenfor 

områdene trivsel og arbeidsmiljø. Skolen er spesielt fornøyd med fremgang på underpunktene arbeidsro 

og mobbing! Skolen vil fokusere mer på vurderingsarbeid i ny strategisk plan.   

 

Et viktig fokusområde for skolen er å utfordre elevene slik at flere elever mestrer oppgaver og 

læringsstrategier knyttet til mer avanserte tekster og problemløsningsoppgaver. Skolen skal 

jobbe videre med dybdelæring gjennom bl.a. strategier for leseforståelse.  

Skolen jobber også med å stimulere elevene til strategisk tenkning i regning gjennom innsatsen 

Tenke mer – regne bedre.  

Bruk av iPad for mer effektiv læring videreføres gjennom et eget prosjekt på 4.- 7. trinn. 

Arbeidet med elevenes sosiale kompetanse videreutvikles blant annet gjennom konseptet Mitt 

valg.  
 
Det kom en ny standard for skole-hjem samarbeid i fjor. Rektor poengterer betydningen av en god 

dialog i samarbeidet, at foreldre og lærere også tar uformell kontakt ved behov, og at foresatte og skole 

gir klare forventinger til elevene om god språkbruk. 

 

Ledelsen deltar med eget informasjonsmøte på alle høstens foreldremøter. 

 

 

Sak 23/18 2. tertial – rapportering  

Se vedlegg; Månedsrapporter og driftsrapporter per august 2018 for skole og Aktivitetsskole. 

 

Skolen har per august et positivt avvik på kr 715 799. Dette skyldes ekstra tildeling til 

undervisningsmateriell, noe utestående regninger og foreløpige ubrukte midler til opplæring i 

personalet. 

Prognoseavvik per 31.12.2018 er kr. 168 000. 

 

Aktivitetsskolen har per august et negativt avvik på kr 214 158. Dette skyldes at det var langt 

færre barn på AKS denne våren enn antatt. Mange gikk over på halvdagsplass. Merforbruket 

reduseres nå for hver måned. Det er også iverksatt tiltak for å gjøre heldagsplass mer attraktiv. 

Budsjettet påregnes å gå i balanse mot nyttår.                        

 

Driftsstyret vedtar 2. tertial rapport 2018 for Bekkelaget skole og Aktivitetsskole. 

 

 

 

Sak 24/18 Årshjul og møteplan i DS 

 Se vedlegg 

 Møtedag tirsdag 4. desember endres til mandag 3. desember.  

 Årsplan og møteplan godkjennes.  
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Sak 25/18 Eventuelt 

 
Utdanningsetaten og Undervisningsbygg jobber med en konkret løsning på kapasitetsutfordringer ved 

Bekkelaget skole fra høsten 2019. Ledelsen skal møte ASA (Avd. for skoleanlegg) vedr dette i uke 39. 

Foresatte ønsker å delta i prosessen, og rektor vil informere ASA om det.  

 

FAU og skolens ledelse følger opp søknad om å bli hjertesone skole. Kun 2 skoler i Oslo blir plukket ut 

til å delta i arbeid for tryggere skolevei. 

 

Driftsstyret kan få nye medlemmer pr. 01.01.2019. Nåværende leder i DS, Tone Meldalen stiller til 

disposisjon for å fortsette. Foreldrerepresentanter melder sin interesse gjennom FAU. 

Rektor tar kontakt med FAU leder vedr dette. 

 

Referent 

 

Kristin J. Haavind og 

Anette Reme  

 

 

   

   

    

    
 

 


