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SAKSLISTE 

 

SAK 25/2018 Godkjenning av innkalling og referat 

Nestleder gikk inn som møteleder. Det var innkalt vara for ansatte, men ved en 

forglemmelse var det ikke innkalt vara for politisk oppnevnt representant. 

 

Vedtak: Godkjent 

 

SAK 26/2018 Økonomirapporter juli 2018 

Økonomirapporter var sendt ut til driftsstyrets medlemmer. Orientering fra rektor. Nye 

prognoser tyder på at merforbruket er på vei ned. Oppdaterte rapporter fra august 

ettersendes så snart de er klare. 

 

Rammene for budsjettet avhenger til dels av antall elever. Har vi en oversikt over hvor 

mange elever i vår krets som eventuelt går på andre skoler? Rektor undersøker dette. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

SAK 27/2018 Brukerundersøkelse i AKS 

Rapport var sendt ut på forhånd. Orientering fra rektor. I løpet av de siste åra er resultatene 

generelt gått ned. Vi skårer likevel relativt høyt på trygghet og trivsel (4 av 5). Det er satt i 

gang nærmere samarbeid mellom AKS og 1.-4. trinn for å styrke sammenhengen og skape 

mer helhet. Vi er også kommet med i et prosjekt om lesing og regning i AKS. Skolehagen 

er tatt mer aktivt i bruk. Flere ansatte har fagbrev slik at de formelle kompetansen er 

styrket. Ledelsen følger opp videre i samarbeid med de ansatte. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 
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SAK 28/2018 Statusoppdatering: Hendt ved skolen sidens sist – og planer framover 

A. Ny organisering av skoledagen: Lærerne kan være mer fleksible og veksle mellom 

ulike aktiviteter i løpet av dagen. Det ble stilt spørsmål om fordeling av pausetid 

ute og inne: Er elevene mindre utendørs nå? Alle klasser har avsatt minimum 20 

minutter til spising, men noen foreldre opplever fortsatt at barna ikke spiser opp all 

maten sin. All leksehjelp er nå lagt før vanlig skoletid: Er det mulig å legge opp til 

mer valgfrihet ved at det også er et tilbud på ettermiddagen? 

B. Skolehagen: I en periode over to vekstsesonger vil vi få veiledning fra NMBU på 

Ås. Både ansatte fra skolen og AKS deltar. Målet er å bruke skolehagen mer aktivt 

i flere fag. Blant annet vil elevene kunne dyrke frukt, bær og grønnsaker til 

matlaging. 

C. Lesing og regning i AKS (se sak 27/2018). 

D. Klassetur for 7A/7B til vennskapsskolen vår i Juelsminde er planlagt i oktober. 

E. Praksisskole for lærerutdanninga: Skolen har inngått en avtale om å ta imot 

praksisstudenter fra lærerutdanninga ved NLA. 

F. Nytt ordensreglement. Det er vedtatt ny kommunal forskrift. Utdanningsetaten vil 

utarbeide en veileder. Når den er klar, kan vi oppdatere skolens ordensreglement. 

 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

SAK 29/2018 Eventuelt 

A. Det må oppnevnes nye representanter for ansatte – en har sluttet og en har 

permisjon. Vi kan innkalle vara for begge foreløpig. 

B. Utvidelse av skolens uteområder: Bjørg Novang og Miriam Abildsnes fra Avdeling 

for skoleanlegg (ASA) i Utdanningsetaten redegjorde for framdrift i planene om 

omregulering av Egedes gate. Involverte etater er positive til endringene. Enkelte 

utfordringer for trafikken må løses. Gateløpet må fortsatt være tydelig selv om 

bruken endres. Innspill fra elever og andre brukere er ønskelig videre i prosessen. 

C. Skolegården: Et par mindre endringer gjenstår. Skolen har kontaktet 

Undervisningsbygg for å få avklart når dette blir gjort. Driftsstyret savner 

tilbakemelding på sitt brev til Undervisningsbygg og ønsker orientering om 

prioritering og endringer som skjedde underveis i prosjektet. Svar etterlyses fra 

Undervisningsbygg. 

D. Undervisningsbygg planlegger oppussing av skolekjøkkenet. 

E. Skolemelk: Kjøleskapene må stå i et brannsikkert rom. Samtidig må de være lett 

tilgjengelige. Saken er fortsatt ikke avklart. Utdanningsetaten og 

Undervisningsbygg må sammen finne en løsning 

F. Undergangen mellom Arups gate og Harald Hårdrådes plass er i dårlig stand. Det er 

fuktig og utrivelig der. Lokale sameier, borettslag, lag og foreninger ønsker å få 

utbedret undergangen. Flere elever går her til og fra skolen. Det er uklart hvem som 

er ansvarlige for undergangen. 

 

 

 

 

 

Hans Christian Lillehagen Geir Johansen 

leder rektor 

 


