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Referat fra møte i driftsstyret tirsdag 18. januar 

Sak nr.  Referat  

1/22 Godkjenning av referat fra driftsstyrets møte 2. november 2021 

Referatet ble godkjent. I etterkant av utsending av forrige referat kom det et 

innspill fra Gunnar Solem sendt som e-post til rektor. Innspillet handler om et 

ønske om å få se en anonymisert versjon av gjennomgangen av status knyttet til de 

elevene som har behov for ekstra støtte i skolehverdagen. Denne informasjonen 

kan være nyttig for driftsstyret å ha, som grunnlag for å kunne ta ressurs- og 

bemanningsmessige beslutninger. Innspillet er notert som en sak som settes opp i 

et senere DS-møte.  

2/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

3/22 Aktuell informasjon fra skolen og aktivitetsskolen  

Skolen:  

- Mye positiv virksomhet som foregår kohortvis på ulike trinn 

- Mye bruk av uteområder 

- Økende smitte denne uken. Som på alle skoler. Vi prøver å holde oversikt over 

antall smittede elever, orienterer foresatte og oppfordrer til testing. Vi er i 

dialog med smittesporingen om status, og har fått tilbakemelding på at vi 

fortsetter som nå, på gult nivå og at vi prøver å holde oversikt over 

smittetrykket. 

- Bemanningssituasjonen kan bli en større utfordring. Det er gitt rom for å 

benytte seg av overtidsarbeid og få dekket kostnader til dette. Vi har gjort en 



kartlegging av hvilke ansatte som sier de har kapasitet til å ta på seg ekstra 

undervisning eller ekstra vakter på aktivitetsskolen. Noen har sagt at de kan 

gjøre dette. Enn så lenge har vi holdt tritt, men i dag var det 11 lærere som var 

i karantene eller ikke tilgjengelig for å utføre arbeid.  

Aktivitetsskolen:  

- Det jobbes knallhardt og fantastisk bra for å forsøke å opprettholde 

aktivitetstilbudet sitt på gult nivå. Kohortvis organisering og 

bemanningsutfordringer er litt til hinder for at de kan tilby alle de samme 

aktivitetene som de pleier.  

 

Andre innspill:  

- Det vil bli arrangert en digital utgave av Talentiaden. Elevrådet på 5. til 7. trinn 

planlegger denne hendelsen.  

- Fra foreldresiden meldes det om at lærerne er veldig flinke til å ta i bruk 

uteområdet rundt skolen i undervisningen.  

4/22 Budsjett for 2022 

Utkast til budsjettdokumenter var sendt ut i forkant av møtet. De ble gjennomgått 

og kommentert: 

- Det er snakk om 3 ulike dokumenter. 202 er skolens driftsbudsjett, 222 er 

skolens bygningsbudsjett og 215 er aktivitetsskolens budsjett. Dokumentene 

er utformet som excel-filer med faner for de ulike budsjettområdene nederst. 

Forsiden viser den totale rammen, tall for hovedposter og om budsjettet går i 

balanse.  

- Arbeidsmåte: Vi tar utgangspunkt i såkalte driftsrapporter for året 2021, som 

viser hvor mye som er brukt på sentrale poster. Disse indikerer hva som det 

bør budsjetteres med det kommende året. Fjorårets budsjetter brukes også 

som pekepinn på det nye budsjettet.  

- Driftsrapporten viser også negativt eller positivt sluttresultat for forrige år. 

Skolen hadde et positivt avvik på 0,48 % (402 970). Aktivitetsskolen har et 

positivt avvik på 26,23 % (1 779 839). Det er mye. De hadde med seg et solid 

mindreforbruk etter 2020 (1 648 216), så året 2021 er drevet mer i retning av 

balanse.  

202:  

- Det meste av den tildelte potten går med til lønn. Etter at poster med lønn- og 

sosiale utgifter er satt opp står det omtrent 2,8 mill. igjen til drift (av 47 mill.) 

- Budsjettet tar sikte på å opprettholde bemanningen når det gjelder lærere og 

assistenter. 

- Det er satt av milder til å kunne kjøpe inn læringsbrett til nye trinn som skal ha 

dette. 

- Det er satt av en god pott til ekskursjoner. Dette er såkalte 

koronakompenserende midler, som skal brukes til undervisning elevene har 

gått glipp av i koronatiden. 



222:  

- Dette er et budsjett skolen i liten grad påvirker innholdet av. De fleste postene 

som legges inn er tildelte summer som skolen får tilsendt gjennom 

rammebrevet.  

215:  

- Aktivitetsskolen har kalkulert for å kunne tilsette flere personer i løpet av 

året. Det er dette mindreforbruket fra 2021 vil gå med til. 

- De satser på mat. God, sunn og variert mat, laget av egen kokk i påkostet 

kjøkken. Det er satt av ganske raust med midler på den posten.  

- Salgsinntekter beregnet basert på dekningsmessig erfaring på de ulike 

trinnene, og inntekter for året som har gått.  

- Det forventes at de kommer inn noe refusjoner knyttet til ansatte i permisjon.  

Etter gjennomgangen ble budsjettene vedtatt, og sendes inn til Utdanningsetaten 

innen 20. januar.  

5/22  Driftsstyrets medlemmer for perioden 2022-2023 

- Foresattes representanter (2 medlemmer og 3 vara) er på plass. Gratulerer til 

Steffen som tok gjenvalg som leder.  

- Ansattes representanter er på plass (2 medlemmer og 2 vara).  

- Politiske representanter: Møte og oppnevning i Bydelsutvalget 8. februar. 

Etter det sendes komplett liste over driftsstyrets medlemmer inn til 

Utdanningsetaten.  

6/22 Eventuelt  

- Betaling for DS-møter: Det er laget en oversikt over møtedeltakere for høsten 

som er sendt til kontorleder for utbetaling.  

- Vi holder et ekstra DS-møte for å behandle strategisk plan, siden fristen for 

innsending er utsatt til 20. februar. Tirsdag 15. februar ble foreslått og 

godkjent. Vi krysser fingre for at vi kan ha fysisk møte og matservering.  

- Det kom inn et tips om at skolen kan søke midler til frivillighetsarbeid. 

Tilskuddet skal gjennom frivillig aktivitet være med på å skape 

godeopplevelser og bygge fellesskap for barn, unge og bydelens øvrige 

befolkning. Andrea har sendt lenke med mer informasjon.  

- Det kom innspill om at vi i et senere møte har som sak at skolen informerer om 

hvordan det jobbes for å hjelpe elever som har ekstra behov for støtte, og 

hvordan man stimulerer de som har sterke faglige prestasjoner.  

  


