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26/16 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

 Møtebok og saksliste godkjent. 

 

27/16 Økonomi  

Skolen har et avvik på -0,59 % hittil i år. Prognoseavvik per 31.12.16 etter forventede 

budsjettjusteringer og tiltak er -0,73%. Dette utgjør – kr 298 640,- 

 

Avviket skyldes blant annet et merforbruk fra fjorårets budsjett som måtte dekkes inn på 

dette årets budsjett. Dessuten har skolen blitt fakturert for 95 000 merforbruk energi, og 

fått 87 000 mindre tildelt for elever med særskilt norsk.  

 

AKS budsjettet ser på papiret fortsatt ut til å gå i minus. Men det kommer inn refusjon for 

Baseleder som er meddommer i LIME saken. Denne refusjonen gjør at budsjettet er i 

balanse og at det mest sannsynlig blir et overskudd. 

 

 

28/16 Infosaker fra skolen ved rektor  

 

Utbygging og rehabilitering: 

Planlagt utbygging og rehabilitering av hele skolen i 3 byggetrinn – ny paviljong, nye bygg 

Vest og Nord og universell utforming av hovedbygget og nedre bygg, har stått i stampe. 

Årsaken til dette er blant annet at Byantikvaren har kommet med innsigelser i forhold til å 

rive den "Gule paviljongen" Signaler tyder nå på at denne likevel kan rives og det er 
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innkalt til nytt brukermøte i januar/februar 2017. Mest sannsynlig oppstart på 

byggeprosjektet er sommer 2018. 

 

Alle elever på årets 7.trinn får plass på Skøyenåsen. 

 

Hudøy: 

Det har vært to møter i høst mellom skolens ledelse og initiativtaker til Hudøy turen. Her 

har ulike forslag i forhold til organisering av turen blitt diskutert. Dette har også vært oppe 

til diskusjon i FAU og blant skolens personale. Ingen konklusjon er trukket enda, men 

stemningen blant personalet og FAU tilsier at det ikke blir organisert Hudøy tur for hele 

skolen hvert år i skolens regi. Da vil leirskole måtte utgå og dette er ikke aktuelt. 

 

Strategisk plan: 

 

Denne tar utgangspunkt i Strategisk kart som utarbeides av Utdanningsetaten. Resultat som 

fremkommer på Elevundersøkelsen, Medarbeider undersøkelsen og ulike kartlegginger 

synliggjøres i form av tiltak i Strategisk plan. (I fjor mente elevene at de fikk litt få 

tilbakemeldinger, så her ble det iverksatt tiltak for fokusere mer på dette. 

 

Medarbeiderundersøkelsen viste også at personalet ønsket tilbakemeldinger fra ledelsen i 

større grad. Ledelsen skolevandrer nå og observerer med utgangspunkt i prinsippene for 

god klasseledelse som ble utarbeidet på Østensjø for noen år siden.  

 

Arbeidet med PALS er også frisket opp. Antall mål er redusert slik at man kan jobbe 

lengre og grundigere med hvert mål. 

 

AKS har utarbeidet en god årsplan med oversikt over lærings støttende aktiviteter. 

Baselederne har jevn dialog med kontaktlærer på aktuelle trinn slik at det er en rød tråd i 

aktivitetene for elevene skole/AKS 

 

I år har skolen søkt om å få være med på en kursrekke med fokus på skrivestrategier. 

 

Nasjonale prøver 

 

Generelt gode resultat når det gjelder nasjonale prøver på 5.trinn i lesing, regning og 

engelsk. Likevel har vi en nedgang i forhold til antall elever som er på mestringsnivå 3 og 

flere elever enn ønsket på nivå 1.Dette gjelder spesielt NP lesing. 

Ledelsen har snakket med lærere på 5.trinn og tiltak er iverksatt.  

I fellestid etter jul skal hele personalet jobbe med oppgaver tilknyttet NP regning slik at vi 

ser om det er tiltak som også skal gjøres på skolenivå. 

 

Innskriving: 

Det er innskriving for neste skoleårs 1.trinnselever torsdag 8.desember ettermiddag/kveld 

og 9.desember på morgenen. 

Per dags dato har vi 89 barn på listen og vi har plass til 84 elever. 

 

29/16  Nytt fra FAU 

 

Nyheten om at hele skolen skal delta på prosjektet Koding for Kidza ble godt mottatt av 

FAU 
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Foredraget av Kristin Oudmayer vedrørende mobbing ble godt besøkt og fikk gode 

tilbakemeldinger. 

Hanne Burum, leder for AKS var i FAU og redegjorde på en ryddig måte på ulike spørsmål 

knyttet til informasjonsrutiner, bespisning, rutiner i forhold til overgangssituasjoner 

skole/AKS 

 

Elevrådet skal inviteres til FAU. 

 

30/16  Eventuelt 

 

Felles juletradisjoner: 

Det var tenning av julegranen utenfor skolen torsdag 1.desember. AKS koret og 1.klasse 

sang og hele skolen deltok i Vi tenner våre lykter. Det er andre året dette arrangeres, og det 

ble en hyggelig morgenstund med et eksemplarisk publikum. 

 

Det har kommet ett kritisk innspill i forhold til hvordan skolen organiserer 

julegudstjeneste/julesamling. Skolen følger retningslinjene fra UDIR i forhold til tidspunkt 

og påmelding. Skolen ønsker sterkt at det skal være to likeverdige tilbud til elevene og 

assisterende rektor Tanja Witchen er ansvarlig for arrangementet.  

 

Innspillet var i forhold til at ordet advent ble brukt og at det skal tennes lys.  

Temaet for julesamlingen er mørketid og ulike tradisjoner i november/desember. Hanukka, 

lyspynting på private hus, juletretenning, buddistenes feiring av Buddhas oppvåkning 

8.desember, lysfest til hinduister og kristne juletradisjoner er relevant å nevne her.  

 

Diktet Advent av Inger Hagerup inneholder tanker om frihet, håp og glede og Tenn lys av 

Eivind Scheie dreier seg om ønsket om håp, fred og forsoning. Siste verset omtaler 

"Himmelkongen" og dette er det frivillig å synge. Slik for øvrig de andre fellessangene 

også er. Det blir elevinnslag uten kristent innhold, og alle andre felles sanger dreier seg 

enten om vinter, lys, snø eller nisser. 

 

 

  

 

 

Jannicke H. Krogh       Terje Bergersen 

leder        sekretær 

 

    

    

   


