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REFERAT DS-MØTE 15.11.16 
. 
 
Saker. 
 
26/16 Godkjenning av  

- Innkalling - Godkjent 
- Referat - Godkjent 

     
27/16   Økonomioppfølging – Prognose for årsregnska p 

- Rektor informerer om at sånn som det ser ut nå vil budsjettet gå i pluss med 
440 000 kroner. Dette skyldes at skolen har mottatt en justering i budsjettet på 
280 000 kroner, fått refundert mere i sykepenger enn beregnet og har noe 
høyere elevtall enn i fjor. 

- Rektor viser til at skolen bruker 1 400 000 mere på lønn enn beregnet, og at 
det også må kalkuleres med at skolen vil gå i underskudd på lønn i forhold til 
avsatte midler til våren. Det er derfor viktig at de 440 000 kronene holdes av til 
dette, og at skolen sannsynligvis må ned i lærerstillinger fra august. 
 

28/16    Pedagogisk virksomhet/ resultater. Oriente ring 
- Skolen har gjennomført Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 

5.trinn og har også fått resultatene fra avgangselevene på 8.trinn. 
- Av resultatene kan vi se at vi har fått noen færre elever på laveste nivå (nivå 1) 

på 5.trinn, og sånn sett nådd målet vårt som er å ligge under 10%. Når det 
gjelder målet om å løfte flere av våre elever opp på øverste nivå (nivå 3),  har 
vi nesten nådd målet i lesing, ligger over målet i engelsk, men i regning ligger 
vi fremdeles under ønsket mål på nivå 3. 

- Til tross for at ikke alle målene er nådd, har vi hatt en positiv utvikling i forhold 
til i fjor på alle prøvene. 

- På 8.trinn (avgangselevene våre) viser også resultatene at det er innenfor 
regning vi ikke når målene våre. Her er også elevantallet i de to nederste 
nivåene (nivå 1 og 2) høyere enn målet vi satte oss. 

 
 
29/16 Strategisk plan 

- Vi ønsker å videreføre mange av målene i Strategisk plan, men spisse de enda 
mere samt at vi også må ha med noen mål knyttet til lesing. 
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30/16    Plan for bruk av Skoleplattform 

- Skolen har lagd en plan for bruk av Plattformen. Rektor la denne frem for 
driftsstyret. 
Se eget vedlegg. 
 

31/16 Eventuelt  
- Det er 14 000 kroner igjen til innkjøp av bøker på biblioteket. 
- Det er planlagt igangsettelse av rehabilitering av skolegården på Bolteløkka i 

løpet av våren/sommeren 2017. Om begge skolegårdene blir tatt samtidig 
avhenger av om Bolteløkka Allé skal innlemmes i øvre skolegård eller ikke. 
Den avgjørelsen er ikke ferdigbehandlet. 

- Rektor forteller også at han vil ha klarhet i om det er planer om en indre 
rehabilitering av skolen før det bevilges penger til videre oppgradering av 
garderobene. 

 
 
 
Referent  Kristin Standal 
 


