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Møtereferat 

 

 

Til: Politiske representanter: Thale Håmo-Bakkeng, Guro Fresvik 

Vara politiske representanter: Reza Rezaee 

Foresatte: Camilla Bakke Faråsengen 

Ansatte: Camilla Henriksen, Johannes Morottaja 

Fra skolen møter rektor og AKS-leder 

Fraværende: Torbjørn Furulund, Espen Eggen, Gunvor M Dyrdal 

Fra: Rektor, Normann Vik Øvrebø 

Møtegruppe: Driftsstyre 

Møtested: Fernanda Nissen skole, møterom i administrasjonen 

Møtetid: 23.09.2019 17:00 

 

 

 Sak Vedlegg 

16/19 Godkjenning av referat fra sist DS  

17/19 Godkjenning av dagens saksliste  

18/19 Økonomi – skole og AKS Vedlegg 1 + 2 

19/19 Presentasjon årshjul DS + møtedatoer 19-20  

   

 Eventuelt  

 

Sak 16/19: Godkjenning av referat fra sist DS 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor 

Sakstype:   Orienteringssak 

 

Vedtak: Referat godkjennes 

 

 

Sak 17/19: Godkjenning av dagens saksliste 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor 

Sakstype:   Orienteringssak 

 

Vedtak: Saksliste godkjennes 

 

 

Sak 18/19: Økonomi – skole og AKS 

 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor og AKS-leder 

Sakstype:   Orienteringssak 
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Rektor redegjorde for skolens økonomi – jmf. vedlagt tertialrapport. Skolen har sunn økonomi, og 

ser ut til å ta med seg mindre forbruk inn i neste budsjettår. Prognosen viser at mindre forbruket er 

noe lavere enn tidligere år.   

 

AKS hadde med seg et merforbruk på 435 000 fra forrige budsjettår. Økte lønnskostnader og 

mindre inntekter i oppholdsbetalingen, gjør at merforbruket har økt våren 2019. Dette skyldes i all 

hovedsak økt bemanning med utgangspunkt i elever som trenger en tilrettelagt AKS-tid. AKS-

leder opplever det som utfordrende å balansere økonomi som nystartet AKS og behovene hos 

elevene. Vet at dette har vært utfordringen hos andre skoler med ny oppstartet AKS. Vært i dialog 

med økonomistøtte i utdanningsetaten, som ved gjennomgang ser at lønnsutgiftene har vært for 

høye i forhold til inntekter i vårmånedene, men ser nå at det i større grad er samsvar mellom 

inntekter og utgifter. Merforbruket må tas inn over tid, og at økning i antall elever fra 2020 og 

2021 (en 4.klasse mer, men aller viktigst økt antall elever i klassene) gjøres uten å øke i antall 

ansatte. 

DS anerkjenner utfordringene i økonomien på AKS, og støtter strategien å ta inn merforbruk over 

tid.  

 

Representantene fra de politiske partiene tar med utfordringen i AKS-økonomi tilbake til 

lokallagene sine.  

 

Viser ellers til tertialrapporter som er vedlagt. 

 

Vedtak: Driftsstyre stiller seg bak rektors og AKS-leders redegjøring av status 

 

Sak 19/19: Forslag til årshjul DS + møtedatoer 19-20 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor 

Sakstype:   Orienteringssak 

 

Vedtak: Driftsstyre stiller seg bak rektors redegjøring av årshjul og møtedatoer 
 

 

Eventuelt:  

- Gjenvalg av politiske representanter høst 2020 

- Fortsatt utfordringer i forhold til trafikk rundt skolen. FAU jobber inn mot bymiljøetaten – 

FAU må holde i sakene, men rektor stiller gjerne på møte ved behov 

- Ungdomsskole: skolebehovsplanen sier at ungdomsskole skal stå klart 2023 på tomten der 

Lilleborg fabrikker holder til i dag (ved Bentsebrua). Håper på avklaringer i forhold til de 

to eldste kullene på FNS så snart som mulig (FAU + DS vil bli innkalt sammen med rektor 

til møte i etaten i løpet av november). 

- Skolen jobber i samarbeid med AKS med "Link til livet" med 7 fokusområder i løpet av 

skoleåret – sosial kompetanse 

 

 


