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Møtereferat 

 

 

Tilstede: Merethe Holmen (rektor), Randi Øverland (politisk representant), Knut Egner (politisk 

representant)  Benedicte Falch Monsen (foreldre rep.), Ingrid Solhjem (skolens rep.), 

Randi Kristine Sørhus( skolens rep.), Benedicta A. Bugge (politisk representant) 

Hermann Smith-Sivertsen (politisk representant) 

 

 
 

Fravær: Thomas Tvedt (foreldre rep.), Inger Elisabeth Alnes (skolens rep.) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Bestum skole 

Møtested: Bestum skole rektors kontor 

Møtetid: 08.05.2018 kl. 17.00-19.00 

Saksbeh: Merethe Holmen 

Telefon: 24124900/97075045 

Neste møte:   

 

 

Sakliste 

Sak 26 - 2018  Møteinnkallingen  

Vedtak: Godkjent 

Sak 27 - 2018  Referat fra møtet  

Vedtak: Godkjent 

 

Orienteringssaker 

Sak 28 - 2018   Kort orientering fra elevrådet    

7. trinn har nå gjennomført en presentasjon i 4, 5 og 6 om analyse av resultatene på elevundersøkelsen og 

tips til klassene om hva de kan gjøre for å få like gode resultater. Dette opplevdes som positivt for både 

elever og lærere.  

De bidro på vårens foreldremøte. De hadde et lite innlegg om deres tanker rundt nettvett. Dette ble veldig 

bra. 

Sak 29 - 2018   Kort orientering fra FAU 

Bestumvenn komitéen har forberedt og gjennomført vårens foreldremøter "bestumvenn på nett". 

Fau bidro med midler til å betale "barnevakten" som hadde et innlegg på foreldremøtene.  

Bruker tid på forberedelser til 17. mai og skoleball for 7. klasse.  

Lite saker som kommer inn. Dette tolkes som at foreldre er stort sett fornøyde.  

Trenger nye folk i styret. Leder må gå av på grunn av at hun flytter. Trenger hjelp til nye kandidater. 

Er en utfordring å få folk til å stille som kandidater og på møtene. Tross et flott engasjement når det er 

viktige saker som Bestumvenn på nett og skolens økonomi. Dette kan skyldes at foreldre opplever at ting 

går bra. Fau må tenke gjennom hvordan man kan synligjøre at dette er en viktig, sosial og spennende 

oppgave. 

 

Sak 30 - 2018   Kort orientering fra skolen og aktivitetsskolen  

Aks:  

Tross trang økonomi for de positive tilbakemeldinger på kursene de holder. Moro med Grønnruss (4. trinn) 

Skoleassistenter og assistenter på aks er ansatt i 2 forskjellige stillinger. Aks og skolen har hatt sambruk av 

disse ukene før skolestart. Dette har vist seg å bli feil i og med skoleassistenten i utgangspunktet skal ha 

ferie da. Dette er oppdaget nå og må ryddes opp i. det innebære at Aks må etterbetale flere ansatte inntil 3 

år for denne perioden. Hvor mye det vil utgjøre jobber aks med å finne ut nå. Det vil uansett beløp 
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innebære at Aks må bruke lengre tid på å få budsjettet i balanse. Aks kommer tilbake med mer informasjon 

på et senere tidspunkt. 

Skolen:  

 Merethe har bestemt seg for å gå av med pensjon til høsten. Har brukt lang tid på å komme til 

avgjørelsen i og med hun liker jobben veldig godt. Hun ønsker at Pia overtar, men det er ikke opp 

til hun eller skolen. Pia vil uansett fungere til eventuelt ny rektor er på plass. Ikke sagt noe til 

elever og foreldre. Ønsker råd fra driftsstyret om hvordan det bør gjøres. Lurt å vente til etter 17. 

mai og før informasjonen ang. lærere neste år.  

 Skolen har fullført ansatte og er veldig fornøy med lærerne vi har fått.  

 Vaktmester har fått ny jobb på grunn av lang reisevei. Skolen har fått flere søkere og en av dem har 

jobbet her tidligere som vikar. Skolen ønsker å ansette ham. 

 6. og 7. trinn har deltatt på tine stafetten. Lærerne var i etterkant veldig stolte av elevene som 

oppførte seg eksemplariske.  

 Læreren har gjennomført "Lesson Study" kort fortalt innebærer det at lærere planlegger en time 

sammen med et forsker spørsmål som utgangspunkt. Deretter gjennomføres to økter hvor de 

observere hverandre. Tilslutt analyserer de økten sammen. Lærerne på skolen har gjennomført 

dette på en flott måte og lært mye. Dette kommer skolen til å fortsette med til høsten. 

 Elever på 

 

Sak 31 - 2018   Prøve og oppfølgingsplan for skoleåret 2018/2019   

Viser til saksfremlegg hvor det stod:  

"Prøve- og oppfølgingsplan for skoleåret 2018/2019 er en del av skoleeiers system for å 

kvalitetssikre opplæringen. Skoleeiers ansvar for kvalitetssikring av opplæringen, fremgår av 

opplæringsloven §13-10. 

Osloskolens prøve- og oppfølgingsplan er en oversikt over obligatoriske og frivillige 

kvalitetssikrede prøver. Prøvene i planen representerer et felles minimum for osloskolene, som 

sikrer større grad av likeverdige opplæringsvilkår på tvers av skolene. 

 

Prøve- og oppfølgingsplanen har til hensikt å 

 gi skolene en oversikt over både obligatoriske og frivillige kvalitetssikrede prøver, slik at 

de kan planlegge elevvurderingen gjennom skoleåret 

 orientere om de ulike prøvenes funksjon og formål 

 informere om materiell, kurs og annen støtte skolene kan benytte for å følge opp elevene 

etter at prøvene er gjennomført. 

 

Formålet med prøvene i Prøve- og oppfølgingsplanen er: 

 å bidra til å sikre likeverdige opplæringsvilkår 

 å bidra til tidligere innsats og tilpasset opplæring, basert på kunnskap om elevens 

progresjon og faglig ståsted, i ferdigheter og fag 

 å bidra til økt kvalitet i opplæringen basert på supplerende kunnskap om elevene 

 å bidra til grunnlaget for underveisvurdering av den enkelte elev 

 å gi kunnskap om i hvilken grad undervisningen har realisert målene som er fastsatt i 

læreplanene, både for den enkelte elev og for elevgruppene" 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
                             

Sak 32 - 2018   Lærertimer og læringsutbytte, Kommunerevisjonens rapport 17/2017  

Viser til saksfremlegg der det stod: 

"Kommunerevisjonen har undersøkt hvilket læringsutbytte den enkelte skole ga elevene i 

lesing, skriving, regning og i basisfagene, sett i forhold til de lærertimene skolene hadde 

satt inn i den ordinære undervisningen. Undersøkelsen gir en indikasjon på hvorvidt den 

enkelte skole har potensial for å få mer læring ut av lærertimene som er satt inn i 

undervisningen, og slik sett bli mer effektive. Dette er ikke et mål på skolenes samlede 

effektivitet, da verken alle skolens ressurser eller alle aspekter ved elevenes 

læringsutbytte er undersøkt. 

Undersøkelsen viser at viktige trekk ved skolenes elevgrupper, som andelen elever med 

særskilt norskopplæring eller spesialundervisning, samlet sett forklarer lite av 
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variasjonen mellom skolene. Slik Kommunerevisjonen vurderer det, viser 

undersøkelsen at flere av skolene ga elevene tydelig mindre læringsutbytte av 

lærertimene som var satt inn i den ordinære undervisningen, enn det som var tilfelle for 

de mest effektive skolene. 

 
Bestum skole faller godt ut i denne rapporten med både høy DEA-skår og relativt høy 

skolebidragsindikator. Vi blir rangert som en av barneskolene med best resultat." 

 

Rektor presenterte en enkel forklaringsmodell på hva rapporten forteller i møtet.  

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
        

Sak 33 - 2018   Norm for lærertetthet, situasjonen for Bestum skole 2018                               
Viser til saksfremlegg hvor det stod: 

""I brev av 28.02.2018 fra Utdanningsetaten står det følgende:  

"Rammebrev 2018 - oppfølging av informasjonsmøte 
Vi viser til vårt brev om norm for lærertetthet av 21.12.2017, og informasjon gitt i 

budsjettmøter 26. og 27. februar. 

Det vil bli innført en statlig norm for lærertetthet med virkning fra høsten 2018. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til den 

statlige finansieringen av normen. 

Endringer i ressursfordelingsmodellen gjør at flere skoler må tilpasse seg    

reduserte budsjettrammer. Vi anbefaler skolene ikke å gjøre lærere overtallig, hvis de har  

kompetanse som skolen har bruk for og skolen ikke oppfyller normen. 

Vedlagt følger oversikt over skolene som ikke oppfyller normen for lærertetthet og har 

reduserte budsjettrammer grunnet endrede forutsetninger. Disse skolene kan i sine budsjetter føre et inntektskrav mot 

Utdanningsadministrasjonen, i henhold til vedlagte oversikt (kolonne H Høstvirkning). 

 

Skole Manglene 
lærerårsverk 1.-

4. trinn 

Manglende 
lærerårsverk 5.-

7. trinn 

Sum manglende 
årsverk 

Budsjettendring 
i kr 

Høstvirkning 
(inntektskrav) 

BESTUM 4,4 1,8 6,2 -693 000 -289 000 

 

Inntektskravet kan føres på art 17019 og periodiseres i desember." 

 

Det vises videre til vedlegg 3. Dette er et nytt brev fra Utdanningsetaten datert 23.03.2018 med 

føringer og ny informasjon om tildelt beløp (høsteffekt) per skole.  

Tildelt beløp er for Bestum skole kr 1 572 000. Beløpet legges i budsjettet og disse tallene er tatt 

med i beregningene i sak 36-2018. 

Selv om Bestum skole får tilført midler i forbindelse med ny lærernorm, vil vi absolutt ikke kunne 

øke ansatteårsverk på Bestum skole pga. det alt for trange tildelte budsjettet i 2018. Det vises til 

sak 36-2018." 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering men ber en skriftlig tilbakemelding i sak 36. 
 

Vedtakssaker 
Sak 34 - 2018   Skolebehovsplanen 2019-2028, høringsuttalelse fra Bestum skole.     

Viser til saksfremlegg hvor det stod: 

  Det vises til sak 21/2018 på forrige driftsstyremøte der det sto: 

 
" Skolebehovsplanen 2019-2028 vil sendes på høring torsdag 01.03.2018 med høringsfrist 24.05.2018. 

Planen distribueres elektronisk og blir tilgjengelig på Oslo kommunes hjemmeside. 

Høringsdokumentet utarbeides på grunnlag av elevtallsframskrivninger fra oktober 2017, samt 

bystyrets vedtak ved behandling av Skolebehovsplan 2018-2027 og budsjett for 2018. 

Etter endt høring vil Utdanningsetaten på bakgrunn av innspill fra høringsrunden utarbeide 

endelig utkast til skolebehovsplan. Denne vil bli oversendt Byrådsavdeling for oppvekst og 

kunnskap. Det tas sikte på at Skolebehovsplan 2019-2028 legges fram for bystyret i september 

2018 sammen med byrådets budsjettforslag for 2019. Bystyret vil da vedta Skolebehovsplan 

2019-2028 i desember 2018. 

Høringen er åpen, og alle mottakere av dette høringsvarslet oppfordres til å distribuere 

informasjon videre til andre aktuelle høringsinstanser." 
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FAU har laget et forslag til høringsutkast. Dette utkastet ble tatt til behandling i møtet.  

 

Vedtak: Driftsstyret sender inn et høringssvar, som er utarbeidet av fau, sammen med 

Bestum skole FAU.  
           

Sak 35 - 2018   Høring, forslag til endring i forskrift til opplæringsloven for å  

                          iverksette lærertetthetsnorm i grunnskolen       

Viser til saksfremlegg hvor det stod:  

"Utdanningsdirektoratet foreslår endringer i forskrift til opplæringsloven for å innføre 

lærertetthetsnorm i grunnskolen. Høringsnotatet inneholder forslag om en ny bestemmelse om 

lærertetthet i forskrift til opplæringsloven. Høringsfristen er 22. mai 2018." 

Vedtak: Driftsstyret slutter seg til foreslått høringssvar.  

Sak 36 - 2018   Driftsrapport Bestum skole, mars 2018    

Viser til saksfremlegg hvor det stod: 

" Driftsrapporten for mars 2018 vise et negativt avvik på 7,61%. Avviket er på lønn. Et negativt 

avvik på lønn og sosiale utgifter er som forventet, det vises til driftsstyresak 23-2018 på forrige 

møte. Det høye avviket på lønn (1 368 458kr) må imidlertid sees opp mot refusjoner på 

sykepenger og fødselspenger.  

 

Kjøp av varer og tjenester: Månedsrapporten viser av vi holder budsjettet og har et positivt avvik. 

Med fortsatt nøysomhet kan det se ut som om vi kan klare å holde dette trange budsjettet til kjøp 

av varer og tjenester, forutsatt at det ikke dukker opp f. eksempel store utgifter til hærverk. 

 

Sykelønns- og fødselsrefusjoner kan være noe høyt budsjettert. På disse områdene er det vanskelig 

å vite sikkert hva som skjer i løpet av et år.  

 

Vi har gjort beregninger basert på opprettholdelse av antallet ansatte årsverk. Vi går mot et 

underskudd, antatt opp mot en million kroner. Men det er svært mange usikkerhetsfaktorer så 

tidlig i budsjettåret. For eksempel vil ressurskrevende nye elever kunne velte denne beregningen." 

 

Etter at driftsstyre papirene ble sendt ut har skolen fått oversikt over elever som kommer til 

høsten. Det er nå klart at det er minst 3 elever som har behov for en helhetlig oppdekning i 

skoletiden. Dette betyr at skolen høyst sannsynlig vil få et større merforbruk en først forespeilet.  

 

Vedtak: Driftsstyret ønsker nok engang å presisere at skolen er i en vanskelig økonomisk 

sitasjon. Det ble derfor formulert et 1. utkast til et brev i møtet. Brevet ferdigstilles av 

rektor. Sendes til utdanningsetaten når det signert av driftstyreleder. 

 
 

Sak 37 - 2018   Driftsrapport Bestum aktivitetsskole, mars 2018   

Viser til saksfremlegg hvor det stod:  

" Driftsrapporten viser per 24.04.2018 et mindreforbruk  på kr 189 019,-  

 

Utgifter 

Lønn og sosiale utgifter; 
Aktivitetsskolen har til nå i 2018 et  merforbruk  på lønn på kr. 532 491,- 

Innkjøp av varer og tjenester:                                                                                                         
Aktivitetsskolen har et mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester på kr.732 004,-  

 

Inntekter 

Salgsinntekter/oppholdsbetaling: 
Aktivitetsskolen har fått inn kr.  63 172,-.  mindre enn budsjettert i inntekter for opphold på 
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Aktivitetsskolen 

Refusjoner 
Aktivitetsskolen har fått inn kr. 54 086,- mer enn budsjettert på sykelønnsrefusjoner. " 

 

 

 

Forklaring  

Mindreforbruket skyldes i all hovedsak at vi har brukt lite på innkjøp av varer og tjenester. Tross 

gode tall til nå kan det bli vanskelig å innhente alt merforbruket grunnet for høye lønnskostnader. 

Vi håper på å kunne redusere noe av lønnskostnadene fra august, men med de nye opplysningene 

om at det må etterbetales lønn vil de mest sannsynlig trenger et par år for å innhente hele 

merforbruket.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
 

                                           

Sak 38 - 2018   Møteplan for neste skoleår 

Datoer: 

Tirsdag 18.09.18 

Tirsdag 20.11.18 

Tirsdag 15.01.19 

Tirsdag 05.03.19 

Tirsdag 07.05.19  

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar møteplan. 
 

Sak 39 - 2018   Eventuelt 

Skolegård: fremdriftsplan er at den skal være ferdig 17. mai. 

 

 

Oslo, 10.05.2018 

 

 

Merethe Holmen 

Rektor                                         

 

 
 

 

 

 


