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Referent: Nina Merete Norli Ringnes 

Telefon: 22765100 

Neste møte 10.01.17 

 

 

Sak 59/16: Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 60/16: Godkjenning av referat fra 01.11.16 

  Referatet ble godkjent og signert i møtet. 

 

Sak 61/16: Strategisk plan 2016 – fast oppfølgingssak 

Rektor presenterte resultatene fra nasjonale prøver på 5. trinn. De viser fin 

fremgang for elevene våre i både lesing, regning og engelsk. 

 

Hovedindikator Skole 
2013 

Skole 
2014 

Skole 2015 Skole 
2016 

Nasjonal prøve: norsk les, 5. tr, nivå 1 26,90 % 32 % 16,4 % 
13 % 

Nasjonal prøve: norsk les, 5. tr, nivå 3 19,40 % 25 % 30,1 % 
27 % 

Nasjonal prøve: regning, 5. tr, nivå 1 32,80 % 32 % 18,1 % 
16 % 

Nasjonal prøve: regning, 5. tr, nivå 3 13,40 % 18 % 27,8 % 38 % 

Nasjonal prøve: engelsk les, 5. tr, nivå 1  11,60 % 15 % 9,5 % 5 % 

Nasjonal prøve: engelsk les, 5. tr, nivå 3  26,10 % 21 % 23 % 35 % 

 

Resultatene er presentert for lærerne på 5. trinn og for hele personalet. Vi følger 

opp disse videre med analyser og tiltak i henhold til nivåene. Spesielt følger vi med 

på elever som ligger på "vipp" mellom to nivåer. 

   

Sak 62/16: Budsjettoppfølging 2016– fast oppfølgingssak 

Aktivitetsskolens hadde et positivt avvik på 59 002,- (2,93%) i slutten av oktober. 

Det er brukt en del på oppgradering i november. Nye bord og krakker, to sofaer og 

maling. Totalt ca. 35 000,-. Det forventes balanse i budsjettet ved årsslutt. 

 

http://iz-dok-as01p/pls/apex/f?p=102:10:464922409970702::NO::P10_INDIKATOR_SK:6
http://iz-dok-as01p/pls/apex/f?p=102:10:464922409970702::NO::P10_INDIKATOR_SK:7
http://iz-dok-as01p/pls/apex/f?p=102:10:464922409970702::NO::P10_INDIKATOR_SK:12
http://iz-dok-as01p/pls/apex/f?p=102:10:464922409970702::NO::P10_INDIKATOR_SK:13
http://iz-dok-as01p/pls/apex/f?p=102:10:464922409970702::NO::P10_INDIKATOR_SK:25
http://iz-dok-as01p/pls/apex/f?p=102:10:464922409970702::NO::P10_INDIKATOR_SK:26
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Per 02.12.16 har skolen et mindreforbruk på 3,04 %. Det er gjort avtaler om 

innkjøp av møbler både til personalrom og til klasserom. Videre vil også store 

datakostander bli belastet i desember. Skolen vil ha et stort positivt avvik ved 

årsslutt siden en del av bestillingene ikke leveres og faktureres før på nyåret. 

  

 

Sak 63/16: Skolens strategiske arbeid 

Rektor gjennomgikk de strategisk tiltakene for 2016. I henhold til skolens 

satsningsområder og tiltaks-/aktivitetsplan, er de aller fleste tiltakene gjennomført i 

henhold til planen. Oppfyllelsesgraden er derfor stor. 

 

Skolens hovedsatsninger i strategisk plan for 2017 vil være å videreføre påbegynt 

leseplan, videreutvikle arbeidet med inkluderende læringsmiljø gjennom en plan for 

sosial kompetanse og øke vår felles forståelse og kompetanse i bruken av 

Skoleplattform Oslo. 

I tillegg vil planen omfatte noen ekstra områder; lesing og regning i AKS, styrket 

samarbeid mellom R-team og PPT, samt fokus på å lede lærernes læring. 

     

Sak 64/16: Høringsmøte  - utvikling av ressursfordelingsmodell til grunnskolen 

Rektor viser til tidligere utsendt brev om høringsmøte. Driftsstyret gav en grundig 

redegjørelse for sitt syn i forrige runde, og har i utgangspunktet ikke behov for å 

komme med innspill utover dette. Dersom rapporten som blir sendt på høring skulle 

inneholde nye momenter, gjør vi en fortløpende vurdering av et eventuelt nytt 

høringssvar. 

     

Sak 65/16: Diverse annen informasjon fra rektor 

 Det er innskriving av 52 nye førsteklassinger i dag. 

 Assisterende rektor går av med pensjon 01.04.17. Stillingen vil bli lyst ut 

før jul. 

   

Sak 66/16: Diverse informasjon fra medlemmene 

 Ett av medlemmene har meddelt på e-post at ordningen med gratis kjernetid 

i AKS videreføres også neste skoleår, og blir da et tilbud til 1. og 2. trinn.  

 Undervisningsbygg har avvist søknaden om kunstgressbane med 

begrunnelse i at bestillingen må komme gjennom Utdanningsetaten. 

Det er viktig at en eventuell kunstgressbane kommer inn i ordinære rutiner 

for vedlikehold og tilsyn. 

 

Sak 67/16: Eventuelt 

  Vårens møtedatoer blir: 

  10. januar merk tiden kl. 17-20 pga. budsjettbehandling 

  21. mars 

2. mai   

13. juni 
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Signaturer 

 

 

 

_________________      ____________________ 

Guttorm Hasle      Nina Merete Norli Ringnes 

DS-leder       DS-sekretær/rektor 

 

 

 

 

    

Kopi til Assisterende rektor  

Undervisningsinspektør 

   


