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Revidert referat fra driftsstyremøte 25. november 2019 
 

Tilstede: 

Ansattes representanter:  Linn Lyseng, Hilde Uthberg 

Politiske representanter:  Anita Lervik (H),Knut Frederik Horn (mdg) 

Foreldrerepresentanter:   Veronica Røkke, Axel Roll 

Rektor/sekretær:              Camilla Torsæter 

Referent:                          Per Olav Lystrup  

 

I tillegg møtte:                  Elin S. Pettersen, Anette A. Kristiansen 

 

Fravær:                             Lise Amalie Christensen (H) 

 

 

Sak    15/19:     Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

▪ Godkjent. 

 

Sak    16/19:     Godkjenning av referat fra 18.03.19.   

▪ Godkjent 

 

Sak  17/19:      Valg av leder og nestleder 

▪ Utsettes til neste møte 

 

Sak    18/19:     Møteplan skoleåret 19/20 

▪ Mandag 13. januar kl. 16.30 – 18.00 

▪ Mandag 9. mars     kl. 16.30 -  18.00 

▪ Mandag 20. april    kl. 16.30 – 18.00 

                      

Sak     19/19:  Orientering fra rektor om status på skoleåret 19-20 

▪ Undervisningsinspektør Åsmund Sollien Schau slutter på 

Voksen skole 31.12.2019  

▪ Kontaktlærer i 2A, Mari Hauge slutter 31.12.2019 

▪ Emilie Einarsson Larsen begynner som spesialpedagog 

01.01.2020 

▪ Vi har ansatt: 

➢ Undervisningsinspektør f.o.m. 01.03.2020 

➢ Spesialpedagog f.o.m. 01.01.2020 

➢ Kontaktlærer 3. trinn f.o.m. 01.03.2020 

▪ Implementering av læringsbrett på 2.-3. trinn: 

➢ Forbedre innlæringen 



➢ Positiv leseutvikling 

➢ Alle elevene produserer mer og bedre tekst enn 

med blyant og papir 

➢ Lydstøtte 

➢ Strenge regler for bruk av læringsbrettene 

▪ Begynneropplæring i lesing, skriving og regning på 1. og 4. 

trinn: 

➢ Kursing av lærere på 1. og 4. trinn 

➢ Ressurslærere i regning og lesing 

▪ Nasjonale Prøver: 

➢ Fokus på begynneropplæringen f.o.m. første klasse 

(språk- og begrepsopplæring, spesifikke lese-

/skrivevansker, lesestrategier)  

➢ Fokus på å tette hullene mellom elevene 

➢ Screene alle elevene f.o.m. 2. trinn 

➢ Spes.ped. styrking 

➢ Ressurslærere regning/lesing 

➢ Nivådifferensierte grupper á 6 uker 

➢ Tiltak inne i klassen ved å inndele klasserommet 

med ulike faglige aktiviteter/nivåer. 

 

 

Sak      20/19:    Økonomi 

▪ Skolen gjennomgikk driftsregnskap (månedsrapport) for 

oktober måned som indikerer et mindreforbruk ved årets 

slutt. Selv om driftsrapport ved oktober viser et 

merforbruk så vil skolen få tilført midler ved årets slutt. 

Dette er bla økte skyssutgifter for elever. I tillegg 

gjennomfører skolen nå en interfakturering mellom skole 

og AKS som vil dekke inn lønnsutgifter som skolen har 

forskuttert for AKS.  

Når det gjelder større differanser på enkeltposter mellom 

budsjett og regnskap så nevnes skyssutgifter, planlagt 

budsjettoverskridelse ved innkjøp av elevlæringsbrett inkl. 

programvare og et høyere vikarbruk enn budsjettert. Til 

det siste må nevnes at skolen får tildelt et trangt budsjett 

ved skolens start og vi må dermed underbudsjettere på 

vikarbudsjettet.  

I løpet av året har skolen fått tildelt en god del justeringer 

slik som innvilgede søknader for elever med diagnoser, 

stipend/støtte til statlig videreutdanning og kompensasjon 

for innføring av lærernormen. Vi har også mistet noe 

midler som skyldes at vi har færre elever i år enn i fjor 

(elevprisfinansiering).   

Skolen har planlagt bruk av mindreforbruket, der noe skal 

gå til et allerede planlagt Fagfornyelsesseminar for det 



pedagogiske personalet i januar 2020. Vi fortsetter med en 

oppgradering av teknologisk utstyr (det vil i hovedsak si 

pc´er og læringsbrett), samt innkjøp av inventar til 

personalrom.  

 

 

Månedsrapportering fra AKS per Oktober 2019 

 

▪ Avvik hittil i år i prosent er på 17%, tilsvarer 960 096 

kroner i pluss. 

                                    Regnskap hittil i år er på 4 656 435 kroner. 

                                    AKS tok med seg et mindreforbruk fra 2018 til 2019 på          

                                    kroner 1 075 000. Internfakturering for tjenester skolen   

                                    gjør for AKS ble gjort i 2019, selv om det gjaldt for 2018.  

                                    dette var på 450 000 kroner. Derav et for høyt   

                                    mindreforbruk. 

                                    Internfakturering for tjenester skolen gjør for AKS for   

                                    2019 ble fakturert i oktober 2019, på 510 000   

                                    kroner.  

 

                                    AKS har fått justeringer for kompensasjon for  

                                    gratis kjernetid på 1.trinn høst 2019, samt for barn med  

                                    særskilte behov, tilsvarer 860 000 kroner. 

                                    AKS har hatt økt bemanning høst 2019 pga elever med   

                                    særskilt behov, derav høyere regnskap på lønnsutgifter enn  

                                    budsjettert, 104 000 kroner. 

                                    AKS har hatt mindre kjøp av tjenester som inngår i egen   

                                    produksjon enn budsjettert med, 716 000 kroner. 

 

                                    Prognose 31.12.2019 

                                    102 000 kroner i pluss, som tilsvarer avvik på 1,45% 

 

                                    AKS har på sikt, år 2020 behov for å oppgradere   

                                    skolekjøkkenet på 1.trinnsbasen, det vil et eventuelt   

                                    overskudd 2019 bli benyttet til.  

                                    AKS har også ønske om å bruke overskuddsmidler fra  

                                    2019 på innkjøp av klassesett med PC/nettbrett. 

 

 

Sak     21/19:     Orientering om strategisk planprosess 

▪ Plangruppen, tillitsvalgte og skolens ledelse samles på Soria 

Moria for å utarbeide et tkast til Strategisk plan 

▪ Sendes Driftsstyrets representanter senest en uke før møtet 

13. januar 

 

 



Sak     22/19:     Orientering om planleggingsdag i jan/feb 

▪ Skolens personale reiser på seminar fredag 31.01.20 og 

01.02.20 til Strømstad 

▪ Elevene har skole på fredagen 

▪ AKS og foreldre er tilstede og drifter undervisningen 

▪ Ass.rektor på Svendstuen Christian Ljosland vil fungere 

som rektor. 

▪ Knut Frederik Horn vil også være på skolen den dagen. 

▪ Skolen gir informasjon til foresatte om kleskode i forveien. 

▪ Godkjent av Driftsstyret. 

 

Sak     23/19:      Eventuelt 

▪ Knut Frederik Horn følger opp saken med kjøring i 

Ankerveien. Fartsdumper og fotgjengerfelt 

▪ Ønske fra FAU om flere apparater for 4. trinn i store 

skolegård.  

▪ Belysning tiltrekker seg uønsede personer på kveldstid, 

skolen vurderer om det er noe å gjøre med dette. 

 

 

 

Neste møte: mandag 13. januar kl. 16.30 

 

 

Referent: Per Olav Lystrup 

                         


