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Referat fra driftsstyremøte 13. januar 2020 
 

Tilstede: 

Ansattes representanter:  Linn Lyseng, Hilde Uthberg 

Politiske representanter:  Knut Frederik Horn (mdg), Viktoria Amalie Dahl (SV) 

Foreldrerepresentanter:   Veronica Røkke, Axel Emil Roll 

Rektor/sekretær:              Camilla Torsæter 

Referent:                          Per Olav Lystrup  

 

I tillegg møtte:                  Elin S. Pettersen, Natasja Protosevicha  

 

Fravær:                             Lise Amalie Christensen (H) 

 

 

Sak      1/20:     Godkjenning av innkalling og saksliste.  

▪ Send med siste oppdaterte referat fra 25.11.19 og dette på 

neste innkalling. 

▪ Godkjent. 

 

Sak      2/20:     Godkjenning av referat fra 25.11.19.    

▪ Godkjent 

 

Sak      3/20:      Valg av leder og nestleder 

▪ Ny leder: Axel Emil Roll 

▪ Ny nestleder: Linn Lyseng  

 

Sak      4/20:     Gjennomgang og godkjennelse av budsjett for skoleåret 2020 

 

Økonomi skole: 

 

Skolen presenterte årets budsjett og gikk gjennom forventede inntekter og utgifter. 

Ved årets start får skolene tildelt størsteparten av rammen, men i løpet av året vil 

skolen få tildelt justeringer/midler. Skolen skal levere inn budsjett som går i null 

og må underbudsjettere på vikarbudsjett, men vil foreta budsjettjusteringer når 

tildelingene kommer inn. Ut fra forventede utgifter for 2020 så mener ledelsen at 

budsjettet gir rammer for god drift, både for bygningsteknisk og 

undervisningsrelatert budsjett. Skolen fortsetter IKT-satsing og har avsatt midler til 

innkjøp av læringsbrett, elevpc´er og programvare.  

 



Skolens resultat for 2019 ser ut til å gi et mindreforbruk som skal avsettes til en 

del større investeringer i 2020. Dette vil skolen komme tilbake til på et senere 

driftsstyremøte. Som nevnt tidligere så skyldes mindreforbruk blant annet 

lønnsbesparelser fordi  skolen ikke har fått ansatt spesialpedagog etter flere 

rekrutteringsrunder. Etterbetaling av skyssutgifter for 2018 kr 400' ble også 

tilbakebetalt i november 2019.  

Biblioteket løftes frem og nye bøker kjøpes inn. 

Vi går ca. 1 million overskudd, som vi får med oss over til neste kalenderår. Deler 

av dette bør brukes til datautstyr, med mål om en til en dekning i løpet av 2020.  
 

AKS økonomi: 

Budsjettrammen for Aktivitetsskole er betydelig økt i 2020, noe som gir et godt 

grunnlag for reelle lønnsutgiftene vi har. 

Inntektene i 2019 var lavere enn budsjettert, dette hovedsakelig skyldes 

kompensasjon for gratis kjernetid som i realiteten gir ikke likt utslag som 

foreldreinnbetalingen kunne ha gjort.  

AKS har et mindreforbruk som skal brukes på: 

• Oppgradering av kjøkkenet på 1.klassebasen 

• Lønnsikring for ansatte på  årets 3.trinn (som informert tidligere, et mindre 

trinn som innebærer lavere andel av foreldreinbetaling) 

• Rekrutering av baseleder til 3.trinn 

 

                      

Sak      5/20:     Gjennomgang og godkjennelse av strategisk plan for 2020 

▪ Strategisk plan ble sendt ut til alle driftsstyrets medlemmer i 

forkant, med ønske om tilbakemelding på møtet dersom det 

var noen innspill. 

▪ Ingen innspill 

▪ Strategisk plan godkjent 

  

 

Sak      6/20:     Eventuelt 

▪ Driftsstyremøtet i mars flyttes fra 9/3 til 16/3 

▪ Vi har fått innvilget søknad om å få pusset opp personalrommet. 

Undervisningsbygg betaler oppussing av rommet, mens skolen betaler for 

inventar og kjøkkeninnredning. 

▪ Skolens datarom skal omdisponeres ettersom datamaskiner/læringsbrett 

blir tilgjengelige i klasserommene. Hva det skal omdisponeres til er ennå 

ikke bestemt. 

▪ 31. januar til 1. februar reiser alle lærerne og rektor på personaltur til 

Strømstad – jobbe med Fagfornyelsen som trer i kraft til høsten. 

▪ PLUSS avdelingen har fått nye smarttavler i klasserommene. Utgiftene 

dekkes av Utdanningsetaten 

▪ Trivsels-, elev- og foreldreundersøkelsen legges frem på neste møte 

▪ Vi er med på satsing rundt Leseopplæring, og får kursing og støtte fra 

Utdanningsetaten 



▪ 25. februar blir det holdt kurs i lingdys som er et hjelpemiddel for elever 

med dysleksi. Det vil være for elever, personalet og for foreldre. 

▪ Vi har fått informasjon om at det vil komme til å bli gjennomført et 

graveprosjekt fra Jarbakken ned mot Røahagen som vil pågå over lengre 

tid. 

▪ FAU orienterte om tanker om en sakteboardpark i Jarbakken. 

▪ Knut Frederik orienterte om at det vil komme nye fartsdumper i 

Ankerveien og Pilotveien.   

                                

 

 

 

Referent: Per Olav Lystrup 

                         


