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 Sak Vedlegg 

20/19 Godkjenning av referat fra sist DS Vedlegg 1 + 2 + 3 

21/19 Godkjenning av dagens saksliste  

22/19 Økonomi – skole og AKS  

23/19 Orientering om strategisk plan og 

satsningsområder 2020 

 

24/19 Orientering resultater nasjonale prøver høst 2019  

25/19 SMU utsettes til etter elevundersøkelsen og 

trivselsundersøkelsen blant elevene er 

gjennomført 

 

26/19 Eventuelt  

 

Sak 20/19: Godkjenning av referat fra sist DS 

Referat er godkjent 

 

Sak 21/19: Godkjenning av dagens saksliste 

Saksliste er godkjent 

 

Sak 22/19: Økonomi – skole og AKS 

Økonomi – AKS 

AKS-leder orienterer: 

På prognosene ser det ut til at det blir et underskudd på ca.1,2 millioner ved utgangen av 

2019. Vikarutgifter blir dekket 1-1 fra først dag. Det er enkeltelever på AKS som krever 

at man er inntil to voksne på ett barn.  
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Politisk represetant ved Guro har ikke lyst til at AKS skal bruke energi på sparetiltak. Og 

hun mener AKS bør fortsatt bruke penger på nok voksne rundt barna. 

 

Driftstyreleder ved Espen lurer på når neste man skal se på driftsbalansen neste gang? Og 

ønsker at AKS ser på tiltak, samt sier noe om dette til driftstyret. 

 

Tiltak er at på neste møte vil AKS-leder delta, og orientere om tiltak. Da er det også 

orientering av budsjett, ut ifra det AKS-leder vet per 13.01.20. 

 

Økonomi – skole 

Rektor orienterer 

Skolen hadde med et overskudd inn i skoleåret 2019 på 1,6 millioner kroner. Per nå ser 

det ut til at prognosen viser at det vil være et overskudd på rundt 1,2 millioner kroner inn i 

2020. 

 

Skole og AKS har adskilte budsjett og regnskap mtp økonomi. Tildelingsmodellen på AKS 

er ikke korrekt, men vil ikke bli synliggjort om skolen går inn og betaler for ulikt forbruk.  

Mindreforbruk på skole får man ta med seg inn i neste kalenderår. 

Per nå har ikke skolen noen store planer for bruk av pengene. 

 

Driftsstyre stiller seg bak rektors og AKS-leders redegjøring av status på økonomi 

 

Sak 23/19: Orientering om strategisk plan og satsningsområder 2020 

Rektor orienterte om strategisk plan, jamfør Osloskolens strategiske kart. Skolen skal på 

workshop i desember for å sette i gang med strategisk plan for 2020-2023. Denne skal 

leveres i januar 2020, og vil bli publisert på skolens hjemmeside. Mye av det som allerede 

er en del av FNS, vil fortsette i ny plan. 

 

Driftsstyre stilte seg bak rektors orientering om strategisk plan og satsningsområder for 

2020. 

 

Sak 24/19: Orientering resultater nasjonale prøver høst 2019 

Rektor redegjorde for resultatene, og sammenliknet med resultater på 3.trinn. Det har 

vært en positiv fremgang i de grunnleggende ferdighetene lesing og regning, og engelsk 

har det også vært fremgang. Skolen ligger over oslosnittet, og er fornøyde med det. Noen 

elever var fritatt fra å gjennomføre, og det er de elevene som ikke hadde hatt faglig 

utbytte av å delta. 

 

Driftsstyre stiller seg bak rektors redegjørelse av resultater nasjonale prøver 2019, og 

synes resultatene er positive. 

 

Sak 25/19: SMU utsettes til etter elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen 

blant elevene er gjennomført 

Driftsstyret støtter at det er mest hensiktsmessig å gjennomføre SMU til etter at 

elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen er gjennomført og resultater foreligger. 
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Sak 26/19: Eventuelt 

Drifsttyreleder etterspør hvordan det er med FNS-modellen, hvorpå skolen orienterer om 

at skolen må stoppe opp, og sikre at alle kommer inn i FNS-modellen. Det har vært en 

økning på mange nyansatte, så det er en utfordring å få alle inn i FNS-modellen. Dog er det 

lagt en plan for dette. Det brukes fortsatt høy grad av samarbeidstid på akkurat dette, og 

det kommer det til å fortsette med å være. 

 

Nest møte er mandag 13. januar 2020. 

 


