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Thoresen (Ass.rektor), Anita Nixon (inspektør), Cassandra Moiera (elev.rep) Sigurd 

Husvik (elev.rep)  

 

Fraværende: Hermann Smith-Sivertsen (politisk representant) 

 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Bestum skole 

Møtested: Bestum skole rektors kontor 

Møtetid: 17.01.2018 kl. 17.00 

Saksbeh: Merethe Holmen 

Telefon: 24124900/97075045 

Neste møte:  Tirsdag 6. mars 2018  

 

 

Sakliste: 

 

Sak 01– 2018    Møteinnkallingen  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner innkallingen. 

  

Sak 02 - 2018    Referat fra møtet 22.11.2017 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner referat med forbehold om at saken ang. trafikk blir ferdig skrevet. 

 

Orienteringssaker 

Sak 03 - 2018    Kort orientering fra elevrådet     

Skolegård: Elevrådet bruker en del tid på å diskutere hvordan friminuttene kan fungere best mulig nå som 

skogen er stengt. Har blant annet fordelt fotballbanen for 1-4 trinn. Det blir arrangert turneringer i storefri 

som erstatning for trivselslederordningen. Dette liker elevene veldig godt. Elevene opplever at friminuttene 

fungerer bra selv om skolegården er liten.     

 

Elevundersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført før jul. Klassene har i etterkant brukt tid på sine 

resultater. De har hatt fokus på hva som fungerer i deres klasser og hva de må jobbe med for at det skal bli 

enda bedre.  Selv om det er få elever som sier de ikke trives eller at de blir mobbet på trinnet som elvene 

representerer, syntes de at det er veldig viktig at det jobbes med slik at alle har det trygt og godt på skolen.   

           

Sak 04 - 2018    Kort orientering fra FAU 

2 av 4 i styret er nye nå, deriblant økonomiansvarlig som også kommer til å jobbe med skoleavisen som er 

en viktig inntektskilde for Fau. Oppstartsmøte med skolen neste uke.  

 

De har jobbet mye med den nye ressursfordelingsmodellen og er veldig spente på hvilke konsekvenser 

dette kommer til å få. Kommer til å følge denne saken tett.  

Det som rører seg mest i foreldregruppen nå er trafikk, blant annet sikring av skolevei. Fau har kartlagt alle 

problemområder og sendt dette inn til kommunen. Opplever at det har vært problemer å få kommunen til å 

behandle dette så dette vil de fortsette å følge opp.  
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Det er også en stor utfordring at det er så mange som blir kjørt til skolen, så dette vil bli tatt opp på neste 

Fau-møte. Det har vært en utfordring å få foreldre til å stille som trafikkvakt så man må prøve å komme 

opp med andre tiltak. 

Foreldrene er opptatt av barnas sikkerhet på nett så Fau jobber med "Bestumvenn på nett".  Jobbes for å få 

dette inn på foreldremøtene i vår. 

 

Det jobbes også med kommende aktiviteter som Fau har ansvar for. Blant annet aktivitetsdag 9. mars og 

17.mai. 

 

Sak 05 - 2018    Kort orientering fra skolen og aktivitetsskolen   
Det vil bli gjennomført neon brukerundersøkelser fremover: 

Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse gjennomføres i Osloskolen i mars/april. 

I perioden mai/juni 2018 vil det bli gjennomført en brukerundersøkelse i AKS, tilsvarende 

brukerundersøkelsen 2015. 

Trivselsundersøkelse 1.- 4. trinn skal gjennomføres høsten 2018. 

 

Skolegården:  

Skolegården er fremdeles stengt. Skolen får nye frister hele tiden om når den kan åpnes. Siste 

tilbakemelding var at den kunne åpnes etter jul om det var frost i bakken. Vaktmester har meldt at det er 

uforsvarlig å åpne slik det er nå. Det ligger masse utstyr og er svære hull i bakken. Ganske store 

konsekvenser for skolen i og med arealet er for lite for alle elevene å være ute og vi har måtte gjøre om på 

spising og friminutt for å dele eleven. Vi har derfor ikke anledning til å åpne opp for en kortere periode for 

deretter lukke igjen. Rektor har purret via mail uten å få svar. 

Driftsstyret oppfordrer at rektor formulerer et nytt brev fra driftsstyret som sendes undervisningsbygg der 

det bes om en redegjørelse for status og framdrift på arbeidene på uteområdet.  
 

Skolen har et tilbud for elevene som liker matematikk på 6. og 7. trinn. Elevene på 7. trinn hadde besøk av 

en delegasjon fra Oppegård kommune. De var så imponert at de sa de ville hjem og gjøre om på hele 

matematikk undervisningen. 

 

Bestum sin kritiske venn, Grindbakken skole, har vært på besøk. Til sammen besøkte vi 12 klasser. Elever 

og lærere fikk veldig gode tilbakemeldinger. 

 

Bestum er første skole som er plukket ut til å få besøk av den nye byråden. Skolen har blitt fortalt at vi ble 

plukket ut for de utdanningsetaten ønsker å vise hvordan en god skole blir drevet. Vi tror at de gode 

resultatene på 5. trinn og normprosjektet er noe av grunnen. 

 

 

 

Sak 06 - 2018    Resultater Nasjonale prøver for 5. trinn     

Viser til saksfremlegg hvor det stod:    

"Bestum skole har som mål at undervisningen skal gi et best mulig bidrag til den enkelte elevs skoleløp og 

framtidig yrkesliv. Derfor er vi tilfreds med at Bestum skole over flere år har hatt stabilt sterke resultater på 

nasjonale prøver. Det er ikke resultatene i seg selv og rangeringen av skoler som er viktig for oss, men vi 

må likevel innrømme at vi ble stolte og glade da vi leste i bladet Utdanningsnytt  at Bestum skole er en av 

to skoler som har fått best resultat i landet på nasjonale prøver. Det inspirerer oss til videre godt arbeid! Et 

så godt resultat kommer ikke av seg selv, det skyldes godt samarbeid, solid innsats og god systematisk 

oppfølging av enkeltelever." 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering og gratulerer med de gode resultatene. 
 

Sak 07 - 2018    Regnskapstall ved årsskiftet, Bestum skole  

Viser til saksfremlegg hvor det stod:  

"Driftsrapporten for 10.01.2018 viser et lite merforbruk på 306 000kr. Våre prognoser tilsier at 

sluttresultatet vil bli nær å gå i balanse. I regnskapstallene som foreligger mangler fortsatt tilbakeføring av 

skyssutgifter, noe momsrefusjon samt sykelønnsrefusjon for desember.  

 

https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2017/desember/miniskole-best-i-landet-pa-lesing---slik-gjor-de-det/
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Vi hadde planlagt å gå mot et overskudd for å ta høyde for lærerlønn 160% for vårsemesteret (to lærere 

som kom tilbake fra permisjoner). Det vises til driftsstyresak 49/2017.  

Vi har imidlertid ikke lykkes med dette pga. følgende forhold; Flere store fakturaer for tjenester som 

reparasjoner utført på skolebygget utført på vårparten, serviceavtaler og IKT-tjenester, ble først belastet 

skolen i desember"     

En av de største utfordringene skolen har, er at vi har mange elever som har behov for ekstra hjelp og 

tilpasninger noe som betyr at skolen må ansette assistenter eller spesiallærere. Dette har igjen ført til vi har 

hatt et merforbruk på lønn. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

     

Sak 08 - 2018    Regnskapstall ved årsskiftet, Aktivitetsskolen Bestum skole   

Viser til saksfremlegg hvor det stod: 

"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 men er bekymret for utviklingen av antall elever med 

spesielle behov som ikke Aks for tilskudd til. Driftsstyret ber skolen og Aks prøve så godt det lar seg 

gjøre å skaffe dokumentasjon for elever med utfordringer som kan følge med søknaden om særskilte 

tildelinger til enkeltbarn. 

 

 

Sak 09 - 2018    Strategisk plan for Bestum skole  

Viser til saksfremlegg der det stod: 

"Arbeid med strategisk plan for 2018 på Bestum skole 

Skolens evalueringer av måloppnåelse og tiltak i planen for 2017 er en viktig del av arbeidet med ny 

strategisk plan. Det vises til sak 58/2017 på forrige driftsstyremøte. Evalueringen har vært utgangspunkt for 

arbeidet med strategisk plan for 2018.  

Det er plangruppa sammen med skolens ledelse som har utformet strategisk plan. Planen er presentert og 

gjennomgått i personalet og behandlet og vedtatt i MBU. 

 

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

Planen er spisset mot noen få områder: 

 

 På Nasjonale prøver har Bestum skole hatt jevnt gode resultater over flere år. Vi har høye 

ambisjoner på elevenes vegne og setter ambisiøse mål. For å opprettholde gode resultater og for å 

tilstrebe å nå våre ambisiøse resultatmål, fokuserer vi på tilpasset opplæring. For at hver enkelt 

elev, uansett ståsted, skal få god utvikling og læringsutbytte, må den tilpassede opplæringen være 

av høy kvalitet. Dette er en stor pedagogisk utfordring lærerne står i hver eneste dag. Bestum skole 

vil legge til rette for studier av skoleforskning og faglitteratur om tilpasset opplæring for å øke 

kompetansen om tilpasset opplæring hos de ansatte. 

 Bestum skole har de siste årene hatt en prioritert innsats for å sikre alle elever et trygt og godt 

skolemiljø gjennom et godt, systematisk forebyggende arbeid. Verdidugnaden Bestumvenn som 

ble planlagt og gjennomført i samarbeid med elevrådet og FAU, har vært vellykket. Dette arbeidet 

vektlegges ytterligere i årets strategiske plan gjennom blant annet en videreutvikling av 
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fadderordningen. Dette for å styrke fellesskapsfølelsen mellom elevene ytterligere slik at ennå flere 

opplever trivsel, tilhørighet og et godt læringsmiljø. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar strategisk plan for 2018  til orientering. Driftsstyret vil på et senere 

tidspunkt når budsjettet er vedtatt, bli bedt om å godkjenne den den strategiske planen.  
 

                                                           

Sak 10 - 2018    Budsjett for Bestum skole og Bestum aktivitetsskole 2018   

Viser til saksfremlegg der det stod: 

"Bystyret hadde justeringer av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen til behandling den 20. desember. 

Ved en inkurie ble byrådets forslag til justeringer tatt til orientering i stedet for vedtatt. Endelige 

budsjettrammer for grunnskolene i 2018 vil derfor ikke bli fastsatt før bystyret har fattet vedtak om 

ressursfordelingsmodellen. 

Rektor må gjøre driftsstyret oppmerksom på at vedtak om skolens budsjett for 2018 må avvente bystyrets 

vedtak 

Rektor må melde inn et foreløpig budsjett for 2018 innen 19. januar. Driftsstyret orienteres om foreløpig 

budsjett. Budsjettet baseres på de foreløpige rammene som ble utdelt i uke 50. Vi understreker at vi 

presiserte i møtene at disse rammene er foreløpige."  

 

Vises til rammebrev for Oslokommune for økonomiske rammer og prinsipper for budsjettering. 

 

Det vises videre til saksfremlegget der det sto:  

 

"Funksjon 222 Bygningsrelaterte kostnader Bestum skole/aktivitetsskole 

Det er ikke handlingsrom innenfor dette budsjettet.  Både kapitaldelen av husleien, FDV-leie, indre 

vedlikehold, brukeravhengige fellesutgifter (serviceavtaler med mer) kommunale avgifter og rengjøring er 

øremerkede midler.   

Midler til vedlikehold skal i prinsippet skal dekkes av UBF (undervisningsbygg). Imidlertid påløper det 

ekstrautgifter til vaktmester til løpende utgifter som reparasjoner, verktøy og annet utstyr, issmelting og 

hærverk. (VVS, stikkontakter, takplater og knuste vindusruter). I årets budsjett er det avsatt et absolutt 

minimum av midler til dette. Vi har avsatt til sammen ca. 123 000 kr til slike utgifter. Dette er mindre enn 

halvparten av de faktiske utgiftene til dette i 2017. 

Lønn til tilsynsvakt utgjør ca. 85 000 kr. Vi deler utgiftene til tilsyn på ettermiddag/kveld med Ullern 

Basket. 

Vi er knyttet til alarmsentralen G-4 Secure Solution. Alarm- og låssystemet skaffer oss store utgifter.  Det 

er budsjettert med 70 000 kr for 2018. Faktiske utgifter i 2017 var 136 000kr, grunnet flere feil ved 

låssystemet, hærverk og service.  

Pga disse forholdene er det ikke mulig å få budsjettet på funksjon 222 til å gå i null. Det utestående 

beløpet må hentes inn fra budsjett 202, på lønn.  

 

 

Funksjon 202 Undervisningsrelaterte kostnader Bestum skole 

Rammen som er foreslått tildelt etter forslag til ny ressursfordelingsmodell er katastrofalt lav. Det vises til 

forrige driftsstyremøte der vi drøftet ressursfordelingsmodellen og konsekvenser av denne dersom den blir 

vedtatt. Vi ser nå at budsjettet, slik der er foreslått, er om mulig enda verre enn vi hadde sett for oss. I 

realiteten vil dette budsjettet dersom det blir vedtatt, umuliggjøre å opprettholde forsvarlig drift av skolen.  

 

Som en usikkerhetsfaktor ligger forespeilet norm for lærertetthet. Det vises til vedlegg 7, brev om norm for 

lærertetthet.  

 

I budsjettforslaget som legges fram for driftsstyret, har vi kuttet på alt som kuttes kan av utgifter: 

 Undervisningsmateriell er halvert 
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 Nyinnkjøp av bøker til skolebiblioteket er fjernet 

 Seminar for personalet er fjernet 

 Ekstern svømmeinstruktør og buss til svømmeundervisning er fjernet 

 Skidag må utgå pga. transportutgifter 

 Øremerkede midler til elev PC- er redusert fra 180 000 til 100 000 

 Møbler og utstyrer kraftig redusert 

 Velferdstiltak for personalet er kraftig redusert 

 

Når alle disse reduksjonene er gjennomført viser tildelingen at det mangler 2 600 000 kr på lønnsbudsjettet. 

Dette er svært alvorlig! Summen tilsvarer en reduksjon av 4 lærerstillinger på årsbasis. I praksis er det så 

godt som umulig å kutte stillinger i vårsemesteret. Det vil måtte bety at vi må ta en reduksjon på det 

dobbelte til høsten. Vi kan ikke se hvordan Bestum skole skal kunne drives forsvarlig med så store kutt på 

lønnsutgifter.  

 

Nøkkeltall for Bestum skole i henhold til GSI-telling oktober 2017: 

 

Lærerårsverk: 37,1 Av disse er : 

 5,1 til spesialundervisning (rettighets- og lovpålagt) 

 1,73 til særskilt norskopplæring (øremerkede midler) 

 2,9 til styrkingstimer 1.-4. trinn (øremerkede midler) 

 0,6 til styrkingstimer 5.-7. trinn 

 

Assistentårsverk: 8,4 fordelt på 16 personer.  Av disse er: 

 4,3 knyttet til spesialundervisning 

 1,7 assistent i 1. klassene 

 2,4 knyttet til enkeltelever med forsterket tilpasset opplæring 

 

Det er lite handlingsrom i fag- og timefordelingen på Bestum skole. Vi gir undervisning etter nær 

minimumsnorm. Det er derfor svært små kutt som er mulige å ta i ordinær undervisning. Vi har mange 

enkeltelever med spesielle behov. Vi registrerer at for stadig flere elever tilrår PPT stort/helhetlig omfang 

av spesialundervisning. Dette er kostnadsdrivende når det ikke finnes særskilt tildelinger for elever utenfor 

de tre diagnosene autisme, psykisk utviklingshemming og multifunksjonshemming. 

 

Bestum skole ser det som umulig å gjennomføre så store lønnskutt som må til dersom dette 

budsjettet vedtas. Å kutte 8 lærerstillinger til høsten sier seg selv at er umulig å gjennomføre sett i lys av 

tallene angitt over.  

 

Bestum skoles lønnsutgifter dekker også 3 skoleledere, 2 kontormedarbeidere, en sosiallærer og en lærer 

med IKT-ansvar i 60% stilling. Vi kan ikke se at det er forsvarlig å kutte i disse stillingene. 

 

 

Funksjon 215 Aktivitetsskolen 

Prinsipper for tildeling av budsjettet til Aktivitetsskolen: 
- Barn med særskilte behov 

- Kompensasjon for differensiert oppholdsbetaling 

 

Aktivitetsskolen har fått tildelt kr. 685 000,- for barn med spesielle behov, samt kr. 238 000,- som 

kompensasjon for gradert oppholdsbetaling. Samlet tildeling etter effektivisering for 2018 er da kr. 923 

000,-  Den øvrige virksomheten dekkes av oppholdsbetaling. 

 

Driftsinntekter 

Salgsinntekter (oppholdsbetaling) 

Aktivitetsskolen budsjetterer salgsinntektene ut fra at det i snitt går 300 barn på aktivitetsskolen i løpet av 

året. Av disse anslås at;  

- 65 % av barna på heldagsplass, pris kr. 2998,- per mnd. 

- 35 % av barn på halvdagsplass, pris kr. 2026,- per mnd. 
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Det er budsjettert med en egenandel kost: 160.000,- 

Totale salgsinntekter for oppholdsbetaling for 2018 blir da ca.kr. 8.770.000,-  

 

Refusjoner 

Aktivitetsskolen Budsjetterer med kr. 310 000,- i sykelønnsrefusjon for 2018 

 

 

Budsjetterte inntekter for 2018 blir da kr. 10.003.000,- 

 

Driftsutgifter  

 

Lønnsutgifter 

Lønnsprognosen inkludert sosiale utgifter for budsjettåret 2018 er på kr. 8.464.000,-.   

For å kunne klare dette målet er vi nødt til å redusere antall ansatte i august. Pr. dags dato er 

lønnskostnadene i følge lønnskostnadsarket 8. 994.000,- Ved å redusere med 2.4 årsverk (ca.5 stillinger) så 

regner vi med å kunne spare 530 000,-  Gjør vi det så ender vi opp med lønnsutgifter på kr. 8.464.000,- 

 

 

Kjøp av varer og tjenester:  
For budsjettåret har Aktivitetsskolen budsjettert å bruke kr. 719 000,(da er merforbruk trukket fra) for 

innkjøp av varer og tjenester for drift av aktivitetsskole. Fordelingen på de forskjellige kostnadsartene er 

basert på erfaringer fra 2017.  

 

Overføring av merforbruk fra 2017 

Aktivitetsskolen hadde et merforbruk i 2017 på 820.000,- 

 

Budsjetterte utgifter for 2018 blir da kr. 10.003.000,-" 

 

 

Vedtak iht reglement for styring av grunnskoler, videregående skoler og voksenopplæringssentrer § 

3-4, 3. ledd (Bystyrets vedtak 15.03.1995 sak 12) 

 

1. Driftsstyret tar foreløpig budsjett 2018 for k.sted 12 103 - funksjon 202 - Undervisningsrelaterte 

midler til orientering. 

2. Driftsstryret tar foreløpig budsjett 2018 for k.sted 12 103 funksjon 222, bygningsrelaterte midler til 

orientering. 

3. Driftsstyret tar foreløpig budsjett 2018 for k.sted  52 364 funksjon 215 Bestum Aktivitetsskole til 

orientering. 

 

Driftsstyret vil samtidig advare om at dette utkastet til budsjettet ikke er forenlig med forsvarlig 

drift av skolen og Bestum vil ikke klare å følge lovpålagte retningslinjer. Konsekvensen av dette vil 

være at skolens budsjett vil gå mot et merforbruk. Driftsstyret mener det ikke er forsvarlig å kutte 

mer en skolen allerede har lagt opp til.   

 

Driftsstyret beslutter også at rektor formulerer et brev på vegne av driftsstyret hvor det 

fremkommer at skolen har stort behov for ekstra midler til de elevene som har behov for helhetlig 

dekning gjennom hele skoledagen. Brevet sendes den nye byråden for oppvekst og kunnskap før 

budsjettvedtaket i byrådet. 

 

 

 

Vedtakssaker  

Sak 11 - 2018    Delegerte myndighetsområder.     

Viser til saksfremlegg der det stod: 

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

presentert. Det vises videre til behandling av driftsstyresak 47/2017 på møtet i september.  Fullmakts 
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matrisen skal gjennomgås to ganger i året, ved skolestart med hensyn til eventuelle endringer og når 

bystyret har fattet endelig budsjettvedtak. 

 

Driftsstyrets oppgaver:  

• Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn skolens virksomhet  

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

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

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

skolens resultater knyttet til elevenes faglige og sosiale utvikling 

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

(delegasjoner) 

• Driftsstyret er ansvarlig for at det foreligger oversikt over myndighetsfordelingen mellom 

driftsstyret og rektor  

 

Delegering av myndighetsområder::  

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

driftsstyrereglementet som er fastsatt av Oslo bystyre.  

• Myndighet som er delegert fra direktøren i Utdanningsetaten, formidles i egne brev til rektorene.  

• Utdanningsetaten har utarbeidet en oversikt over Utdanningsetatens fullmakter (fullmakts 

matrise) og hvem som har ansvar for myndighetsutøvelsen.  

• Fullmakts matrisen 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 2018: 

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 12 - 2018    Endring av møteplan for vårsemesteret 2017. 

Vedtak: Driftsstyret lar den opprinnelige møteplanen gjelde. Rektor innkaller eventuelt til et ekstra 

ordinært møte om det kreves i forhold godkjenning av budsjett. 

 

Sak 13 - 2018    Eventuelt 

 Trafikksituasjonen i Bestum skolevei. 

Driftsstyreleder har fått svar fra plan og bygnings etaten. De har sett på saken og vurderer å flytte 

fotgjenger overgangen, men at det ikke var penger til dette i 2018. Saken vil bli tatt med i videre 

budsjettarbeid for 2019 og 2020. 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

 Trafikksikkerhet på skoleveien: 

Fau jobber kontinuerlig med saken og vil ta det opp på nytt på neste møte. Viktig å jobbe med både 

det og sikre skoleveien og jobbe for å begrense antall elever som blir kjørt til skolen. 

Vedtak: driftsstyret tar saken til orientering.  

 

 Skolen ønsker å bruke penger fra Bestumvenner konto til buss til skidagen. 
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På grunn av det trange budsjettet har skolen sett seg nødt til å kutte utgifter til buss på skidag. Det 

syntes skolen er trist i og med vi måtte avlyse skidagen i fjor på grunn av mangel på snø. Skolen 

Ber derfor om å bruke penger fra Bestumvenner kontoen for å dekke utgifter til buss. 

Erfaringsmessig vil denne utgiften komme på rundt 40 000 kr. 

Vedtak: Driftsstyret godtar bruken av disse pengene så lenge Fau gjør det samme.  

 

 

 

                  

Oslo, 19.01.2018 

 

Merethe Holmen 

Rektor                                         

 

 

 


