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Møtereferat 

 

 

Tilstede: Pia Thoresen (rektor), Benedicte Falch Monsen (foreldre representant,) Benedicta A. 

Bugge (politisk representant),  Cecile Porsmyr (politisk representant), Åsa  (politisk 

representant), Lasse Eriksen ( foreldre representant), Jørgen Stakset (AKS), Annika 

Hinrichs (skolens representant) Mia Sofie Swang (skolens representant), Amalie Clarke-

Jenssen(elev representant), Josefine Magnussen Kristiansen (elev representant) 

Fravær:  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Bestum skole 

Møtested: Bestum skole rektors kontor 

Møtetid: Tirsdag 15.januar 2019 kl. 17.00 -19.00 

Saksbeh: Pia Thoresen 

Telefon: 24124900/91580470 

Neste møte:  Tirsdag 5.mars 2019 kl.17.00 -19.00  

 

 

Sakliste 

Sak 01– 2019    Møteinnkallingen  

Vedtak: Godkjent 

Sak 02 - 2019    Referat fra møtet 20.11.2018 

Vedtak: Godkjent med rettelse etter anonymisering av informasjon sak fra skolen. 

 

Orienteringssaker 

Sak 03 – 2019   Konstituering av Driftsstyret. Valg av leder og nestleder. 

Vedtak: Benedicte Falch Monsen ble valgt til leder og Cecile Porsmyr til nestleder 

 

Sak 04 - 2019    Kort orientering fra elevrådet    

 Elevråd har hatt som sak hvordan lekser kan bli mer motiverende og engasjerende. De ønsker mer 

varierte lekser og at lærere sjekker leksene oftere.    

 Bestumvennbenken. Ønsker å få denne mer i bruk. De har blant annet et ønske om å lage en slag benk 

også bak i skogen.    

 Problemer med kildesortering. Ønsker å se på hvordan dette kan bli bedre.  Rektor jobber med at det 

skal bli et bedre permanent system som gjør jobben til elevene lettere å sortere.    

 Styret har vært på idemyldringsmøte med representanter fra elevrådet på Lilleaker. 

 Rektor syntes noe det av gøyeste med jobben er å samarbeide med elevrådet. Rektor har gått gjennom 

strategiskplan sammen med elevene. 

     

Sak 05 - 2019    Kort orientering fra FAU 

 Skolen og fau ønsker sammen å sette fokus på sosialmedier og hvordan dette kan gjøre det sosiale 

samspillet enda mer komplisert. Det vil komme et skriv fra skolen og fau med råd til foreldre som er 

hentet fra medietilsynet. Det vil også høyst sannsynlig ble et tema på foreldremøtene.  

 Fau i området samarbeider for å sette økonomien til skolene på agendaen i forhold til valget. 

 

Sak 06 - 2019    Kort orientering fra skolen og aktivitetsskolen                                       

 Foreldreundersøkelse skal gjennomføres mellom 12.03 -12.04. Blir sendt ut til foreldre som for sagt 

sin mening om elevenes trivsel. Læring og samarbeid mellom hjem-skole. 

 Vannlekkasje status: Skaden er utarbeidet midlertidig. Skolen har bedt om møte for å få en utreding 

for hvordan de har tenkt å utarbeidet dette slik at det blir permanent. 

 Avfallsløsning for skolen. Det har nå vært en ny befaring og det står mellom to alternativer.  
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1. skråningen ved hovedporten og 2. nedgraving der containeren står i dag.  

Skolen har gitt beskjed om at vi foretrekker løsning 2. på grunn av hensyn til barnas sikkerhet. 

Utfordringen med denne løsningen er at dette ikke er skolens grund.  

 

Sak 07- 2019     Resultater nasjonale prøver for 5. trinn        

Resultater Bestum skole 2018:  

 

Driftsstyret ønsket å se en sammenligning fra foregående år. Resultatene på årets nasjonale prøver på 5. trinn er 

i år ikke like gode som fjorårets. Det skulle kanskje noe til i og med Bestum da var en av to skoler som hadde 

best i landet. Årets resultater viser likevel at vi har lykkes meget godt med de svake elvene, og at så godt som 

ingen elever uten vedtak om spesialundervisning havner på nivå 1. Grafene viser likevel at resultatene er relativt 

stabile i regning og lesing. Dette er vi godt fornøyd med. 

 

Regning: 

 
Engelsk: 

 

 
Lesing: 

 
 

Saken blir tatt opp på nytt på neste driftsstyre møte.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering men ønsker at den blir tatt opp på neste møte. 

  

Sak 08 - 2019    Regnskapstall ved årsskiftet, Bestum skole 

Viser til saksfremlegg hvor det stod:  

"Driftsrapporten for 07.01.2018 viser et merforbruk på på 842 300 kr. Merforbruket skyldes som forutsett for 

høye lønnsutgifter i forhold til budsjett. Merforbruket knyttet til lønn, både faste og til vikar, er på 1,3 millioner 

kroner.  

 

Vi har holdt igjen på kjøp av varer og tjenester, og sitter igjen med et overskudd på ca.700 000 kr. per 

07.01.2019.  

 

Det er usikkerhet knyttet til refusjoner som har et etterslep, og regninger som kan bli fakturert" 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

 

                                            

Sak 09 - 2019    Regnskapstall ved årsskiftet, Aktivitetsskolen Bestum skole     

Viser til saksfremlegg hvor det stod:              

"Driftsrapporten viser for 2018 et merforbruk på kr. 2 052 678,-  

 

Utgifter 

Lønn og sosiale utgifter; 

Aktivitetsskolen har i 2018 et merforbruk på lønn på kr. 2 106 903,- 

Innkjøp av varer og tjenester:                                                                                                          

Aktivitetsskolen har et mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester på kr. 458 899,- 
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Inntekter 

Salgsinntekter/oppholdsbetaling: 

Aktivitetsskolen har fått inn kr. 575 956,-  mindre enn budsjettert i inntekter for opphold på Aktivitetsskolen. 

Refusjoner: 

Aktivitetsskolen har fått inn kr. 288 929,- mer enn budsjettert på sykelønnsrefusjon. I driftsrapporten står det 

samlet kr 598 929,- dette er pga. refundert merverdiavgift.   

 

 

Forklaring  

Årsaken til merforbruket på lønn er todelt; 

1. Stort behov for oppfølging av enkeltbarn. Dette skoleåret har vi hatt en betydelig økning av barn som har 

behov for tett oppfølging. Dette gjelder spesielt på 1. trinn. I oktobertellingen hadde vi forventet en større 

justering for barn med spesielle behov på bakgrunn av det økte innrapporterte antallet elever med disse 

behovene. Tildelingen ble lik som forrige skoleår, det var ikke forventet fra vår side.  

2. Vikariater for flere langtidssykemeldte har gitt økte lønnsutgifter. Imidlertid veies denne delen av 

merforbruket på lønn opp med høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert.    

 

Innhenting av merforbruk 

Lønn: Vi reduserer vikarbruk i vinter/vår. Vi tilkaller vikarer kun når vi ser at det er nødvendig for å 

opprettholde sikkerheten til barna. 

Vi kommer til å prøve å få redusert arbeidsstokken med ca. 5.stk i august ved å unngå å ansette nye ved 

oppsigelser. 

   

Innkjøp av varer og tjenester: Vi kjøper inn varer til det som er helt nødvendig for drift." 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Vedtakssaker 

Sak 10 - 2019    Strategisk plan for Bestum skole     

Viser til saksfremlegg hvor det stod: 

" Arbeid med strategisk plan for 2019 på Bestum skole 

Skolens evalueringer av måloppnåelse og tiltak i planen for 2018 er en viktig del av arbeidet med ny strategisk 

plan. Evalueringen har vært utgangspunkt for arbeidet med strategisk plan for 2019. Kunnskapsgrunnlaget som 

ligger til grunn for prioriteringer i strategisk plan er hentet fra samarbeid og informasjon fra elevråd, samarbeid 

med trinnledere i plangruppa, ledelsens skolevandring og deltagelse i teamtid og på fellestid. I tillegg har skolen 

benyttet den informasjonen som ligger i resultatene fra nasjonale prøver for 5. og 8. trinn, kartleggingsprøvene 

på 1.-3. trinn, samt elevundersøkelsen og brukerundersøkelsen for AKS. I utarbeidelsen av strategisk plan har 

skolens ledelse samarbeidet med skolens plangruppe, som består av trinnleder fra hvert trinn. Hovedføringene i 

planen har vært gjenstand for drøftelser i MBU. Skolens elevråd har også vært involvert i utvikling av noen av 

tiltakene i strategisk plan. For aktivitetsskolen har skolens ledelse samarbeidet med baseledere i utarbeidelsen av 

mål og tiltak. Mål og tiltak for skole og Aktivitetsskole skal henge sammen og skape en enhet. 

Planen vil bli presentert og gjennomgått i personalet, og er behandlet og vedtatt i MBU. 

 

På Bestum skole viderefører og intensiverer vi vår innsats for gode resultater både faglig og psykososialt. 

Bestum skole har i strategisk plan for 2019 lagt vekt på følgende:  

Utvikling av gode lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet er en viktig faktor for å mestre fagene i 

skolen, og er svært viktig for å fullføre og bestå videregående opplæring. Bestum skole er opptatt av tidligere 

innsats. For oss betyr dette at vi skal ha solide og gode systemer som bidrar til at skolen så tidlig som mulig 

fanger opp at elever strever, og at vi setter inn faglig funderte og effektive tiltak, uavhengig av hvilket 

klassetrinn eleven tilhører. Skolen vil i denne forbindelse utvikle et bedre system for kartlegging og 

monitorering av elevprogresjon, samt utvikle gode rutiner for tiltak. Skolen vil videreføre sitt arbeid for å bli 

godkjent som dysleksivennlig skole, og tiltakene beskrevet i strategisk plan må også ses i lys av dette arbeidet. 

Innsatsen vil følges av kompetanseheving av personalet, oppfølging fra skolens ledergruppe, samt involvere 

skolens spes.ped.team og plangruppe.  

For at skolen skal nå sitt mål om å gi den enkelte elev gode grunnleggende ferdigheter, solid faglig kunnskap og 

kompetanse er tilpasset opplæring en forutsetning. For at våre elever skal fullføre og bestå videregående 

opplæring, må elevene oppleve skolen og arbeid med fag som motiverende, spennende, engasjerende og se 

sammenhenger mellom de ulike fagene. Vi mener at god tilpasset opplæring, varierte arbeidsformer og arenaer 
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som stimulerer til kreativitet og nysgjerrighet vil gi den enkelte elev mestringsopplevelser og faglig kunnskap, 

samt virke forebyggende for negativ elevatferd og uro i klasserommene. Bestum skole har arbeidet systematisk 

med god tilpasset opplæring og læring for alle elever de to foregående årene, og vil videreføre dette arbeidet i 

tråd med målsetning i strategisk kart og de føringer som ny læreplan gir. I strategisk plan for 2019 vil skolen 

derfor ha hovedfokus på ulike læringsarenaer, tverrfaglighet og dybdekompetanse. Skolen vil i dette arbeidet 

prioritere kompetansehevning for alle ansatte, erfaringsdeling i fellestid og utvikling av profesjonelt felleskap 

gjennom Lesson Study. Skolen vil også i felleskap utvikle et tverrfaglig emne for hele skolen, der også AKS 

involveres, gjennom samarbeid med Naandi Norway.  

Som grunnlag for all læring ligger et trygt og godt læringsmiljø, preget av inkludering, respekt, toleranse og 

raushet. Bestum skole har de siste årene hatt stort fokus på godt forebyggende arbeid, og har utviklet gode 

rutiner og systemer for arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. På bakgrunn av resultater på elevundersøkelsen, 

samt forståelsen av at et godt elevmiljø er "ferskvare" prioriteres målet også i strategisk plan for 2019. Skolen 

vil i perioden jobbe med å sikre og videreutvikle god undervisnings- og klasseledelse. I arbeidet med et trygt og 

godt læringsmiljø har skolen også prioritert å økte personalets kompetanse knyttet til de sårbare barna.  I dette 

arbeidet vil skolen legge til grunn kunnskapsgrunnlaget til Barnehjernevernet og samarbeid med 

Læringsmiljøteamet." 

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner strategisk plan for 2019. 

                                                         

Sak 11 - 2019    Budsjett for Bestum skole og Bestum aktivitetsskole 2019                    

                          1. Budsjett for Bestum skole funksjon 222                                         

                          2. Budsjett for Bestum skole funksjon 202                                               

                          3. Budsjett for Bestum Aktivitetsskole 215   

 

Forslag til budsjettet ble gjennomgått i møtet. 

 

Driftsstyret ved Bestum skole fatter følgende vedtak: 

1. Driftsstyret vedtar budsjett 2019 for k.sted 12 103 - funksjon 202 - Undervisningsrelaterte midler, 

    men ønsker å kommentere at skolen ikke har midler til å oppfylle lærernormen. 

2. Driftsstyret vedtar budsjett 2019 for k.sted 12 103 funksjon 222, bygningsrelaterte midler 

3. Driftsstyret vedtar budsjett 2019 for k.sted  52 364 funksjon 215 Bestum Aktivitetsskole, men ønsker å     

kommentere at dette er budsjett som er laget for å gå i null og ikke er realistisk i og med skolen trenger 

flere år på å ta igjen overforbruket.  Skolen har laget en 4 års plan på hvordan men skal ta inn dette 

overforbruket.  

                                      

Sak 12 - 2019    Delegerte myndighetsområder.  

Viser til saksfremlegg hvor det stod: 

" Det vises til driftsstyreopplæring gjennomført på driftsstyremøtet i mai der driftsstyrets oppgaver ble 

presentert. Det vises videre til behandling av driftsstyresak 50/2018 på møtet i september.  Fullmaktsmatrisen 

skal gjennomgås to ganger i året, ved skolestart med hensyn til eventuelle endringer og når bystyret har fattet 

endelig budsjettvedtak. 

 

 

Driftsstyrets oppgaver:  

o Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn skolens virksomhet  

o Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen 

o Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens budsjett, samt strategisk plan, årsplan og handlingsplan. 

o Driftsstyret skal behandle skolens årsregnskap og er ansvarlig for skolens årsmelding, herunder skolens    

resultater knyttet til elevenes faglige og sosiale utvikling 

o Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren for Utdanningsetaten 

(delegasjoner) 

o Driftsstyret er ansvarlig for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom driftsstyret og 

rektor  

 

 Delegering av myndighetsområder:  

o Myndighet som delegeres til driftsstyrene ved den enkelte skole håndteres i henhold til 

driftsstyrereglementet som er fastsatt av Oslo bystyre.  

o Myndighet som er delegert fra direktøren i Utdanningsetaten, formidles i egne brev til rektorene.  
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o Utdanningsetaten har utarbeidet en oversikt over Utdanningsetatens fullmakter (fullmaktsmatrise) og hvem 

som har ansvar for myndighetsutøvelsen.  

o Fullmaktsmatrisen gjennomgås to ganger i året, ved skolestart med hensyn til eventuelle endringer og når 

bystyret har fattet endelig budsjettvedtak. 

 

Vedtak: Følgende myndigheter delegeres fra driftsstyret til rektor også for vårsemesteret 2019: 

Personal:  

Opprette/nedlegge hjemler/stillinger innen eget tjenestested 

Tilsetting innen eget tjenestested/ansvarsområde 

Innstilling ved tilsetting innen eget tjenestested/ansv.omr.  

Beordring innen eget ansvarsområde 

Gi advarsler ved rusmisbruk  

Gi forskudd på lønn innen eget ansvarsområde 

Innvilge velferdspermisjoner innen eget ansvarsområde 

Innvilge andre permisjoner innen eget ansvarsområde 

Økonomi: 

Foreta avrop på rammekontrakter 

Motta gaver inntil kr. 80 000 

Andre forhold: 

Utleie av skolelokaler 

Elevtransport, vedtak om gratis transport iht. opplæringsloven                                                             

 

Sak 13 - 2019    Eventuelt 

 

 

                  

Oslo, 24.01.2019 

 

Pia Thoresen 

Rektor                                         

 

 
 


