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Tilstede:  Thomas Tvedt (foreldre representant) Pia Thoresen (fung. rektor), Randi Øverland 

(politisk representant), Hermann Smith-Sivertsen (politisk representant), Benedicte Falch 

Monsen (foreldre representant) Benedicta A. Bugge (politisk representant), Hege 

Skraastad (FAU) Heine Lossius (skolens rep) Jørgen Stakset (AKS) 

Fravær: Ingrid Solhjem (skolens representant) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Bestum skole 

Møtested: Bestum skole rektors kontor 

Møtetid: 18.09.2018 kl. 17.00-19.00 

Saksbeh: Pia Thoresen 

Telefon: 24124900/91580470 

Neste møte:  20.11.2018 

 

 

 

Sakliste 

Sak 40 - 2018  Møteinnkallingen  

Vedtak: Godkjent 

Sak 41 - 2018  Referat fra møtet 08.05.2018                                                            

Vedtak: Godkjent 

 

Orienteringssaker 

Sak 42 - 2018   Kort orientering fra elevrådet.      

Skolen har blitt miljøfyrtårnsertifisert, og dette har vært noe elevråd har jobbet med. De har snakket om hva 

som skal til for å få elevene til å være enda mer miljøbevisste. Elevrådet har snakket om å gjennomføre en 

miljøkonkurranse der elevene sjekker klasserommene for søppel, gulv og ryddighet.  

De ønsker også at miljø skal være tema for skriveruka som skal gjennomføres i november.  

Elevrådet ser at Bestumvennbenken har blitt lite brukt, og de ønsker derfor å finne hvordan elevene kan bli 

enda mer bevisst på å bruke den. Elevrådet er opptatt av lekser og leksemengden. Leksene skal maks vare i 

en time, og de ønsker at lærerne skal bli enda flinkere til å gjennomgå leksene samt at leksene blir en 

repetisjon av det som allerede har blitt gjennomgått på skolen..  

Det har blitt tatt opp i elevrådet at elevene opplever at det er til tider mange barn i skogen og spesielt på 

tallerkenhuska. De voksne som har inspeksjon, skal bli enda flinkere til å passe at elevene følger reglene på 

tallerkenhuska. Til neste år ønsker de å jobbe med å få til spising for alle elevene før storefri. 

 

Sak 43 - 2018   Kort orientering fra FAU. 

Kristin har fungert som leder, men skal i løpet av høsten tre ut av styret. FAU har møte i uke 39, der nytt 

styre skal velges. FAU jobber fortsatt med trafikksituasjonen. 

De ønsker også et samarbeid med menighetshuset om Blokkajordet. FAU ønsker å jobbe med fremmøte på 

møtene de holder for foreldrene. Det blir viktig å nå ut til foreldrene gjennom flere utsendingskanaler. 

 

Sak 44 - 2018   Kort orientering fra skolen og aktivitetsskolen 

Skolen: Det har vært en rolig start denne høsten. Skolen har flinke lærere og gode assistenter. Alle har 

gjennomført fine foreldremøter. Til neste år ønsker man en liten vri på møtene som f.eks et Odd-innslag 

eller Kahot inne i møtet. 

 Alle elevene har nå friminutt sammen, og trivselslederne skal være aktivitet igjen fra uke 42. Skogen ser ut 

til å fungere, og det er mange av barna som velger å leke der. Det har til nå ikke vært vannlekkasje, slik at 

det virker som at overvannsbassengene virker slik som de skal. 
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Siden stillingene i ledelsen per dagens dato bare er fungerende, er ikke stillingsprosentene fylt opp. I tillegg 

er det også en sykmelding, derfor er ledelsen underbemannet. Sykmeldingen er stort sett dekket opp av 

baseledere. På tross av underbemanningen har ledelsen fungert godt, og arbeidsoppgavene er blitt gjort. 

Søppelcontainer: Utfordringer i forhold til hvor man skal plassere søppelcontainerne. Skolen har vært i 

kontakt med undervisningsbygg for å finne en god løsning. Plasseringen til containeren i dag er ikke en god 

løsningen på grunn av trafikksikkerheten og det estetiske. Dette var utgangspunktet en midlertidig løsning 

av undervisningsbygg. Undervisningsbygg sier at de ikke vil prioritere saken og skolen må søke midler for 

å finne en løsning. Skolen vil ikke akseptere dette, og undersøker nå om bymiljøetaten har gitt tillatelse til 

at containerne kan stå der de står i dag. Skolen avventer svar fra undervisningsbygg. 

Fra dette skoleåret får elevene muntlig halvårsvurdering. Skolen ønsker sammen med både lærere, foreldre 

og FAU evaluere om dette er en form for halvårsvurdering som fungerer. 

 

Sak 45 - 2018   Resultater Brukerundersøkelsen AKS våren 2018                            
Viser til saksfremlegg der det stod:  

Aktivitetsskolen Bestum har svært gode resultater på nesten alle delspørsmålene i undersøkelsen, noe som 

indikerer stor grad av tilfredshet. Resultatene har vært stabilt gode over flere år, og sammenlignet med 

resultatene på fjorårets undersøkelse er det svært liten endring. Bestum Aktivitetsskole har også framgang 

på de delspørsmålene der de skårer noe lavere. 

 

Størst forbedringspotensiale er det knyttet til de foresattes opplevelse av Aktivitesskolens bidrag til barnas 

faglige utvikling (3,7). Aktivitetsskolen Bestum har derfor valgt dette som målsetning for sitt videre arbeid.  

Tiltak knyttet til dette området er: 

 Kompetanseheving for hele personalet på AKS i matematikk og språkopplæring fra eksternt 

kompetansemiljø.  

 Videreutvikle aktivitetsskolens samarbeid med naturfagslærer Odd Bruce Hansen. Fokus på 

naturfaglige- og samfunnsfaglige tema i mindre grupper. 

 Videreutvikle egen baseleder som har ansvar for utebasen og praktisk-faglig kompetanse knyttet til 

natur, teknikk og miljø. 

 Bli bedre på å kommunisere sine læringsstøttende aktiviteter og personalets kompetanse til de 

foresatte. Aktivitetskolen bør også avklare begrepet læringsstøttende med de foresatte.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til etterretning. 

 

 

Sak 46 - 2018   Resultater Osloprøven i naturfag på 4. og 7. trinn  

Viser til saksfremlegg der det stod: 

Skolen er godt fornøyd med resultatene. På 4. trinnet har vi har vi hatt meget gode resultater jevnt over tid og  

i år er det første året ingen elever har havnet på nivå 1. Dette er vi meget godt fornøyd med. 

Skolen har prioritert å benytte egen faglærer med spesiell kompetanse i naturfag, i tillegg til kontaktlærer, 

 på 3. og 4. trinn. Denne kombinasjonen har gitt elevene spesiell motivasjon for faget og solid faglig påfyll.  

Dette mener vi er en av grunnene til at resultatet til elevene på 4. trinn også i år er veldig gode. 

De tre foregående årene har vi også hatt jevnt gode resultater på prøven på 7. trinn. I fjor gikk vi dessverre 

 litt ned på antall på nivå 3. Dette tror vi helt klart skyldes et det dessverre ble et litt turbulent år i naturfag  

på 7. trinn. Den faste naturfag læreren måtte brukes som kontaktlærer på 2. trinn pga. sykdom.  

Dette har helt klart kommet til syne i nedgang i elver på nivå 3. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til etterretning. 

 

Sak 47 – 2018  Resultater Statlige kartleggingsprøver 1.-3.trinn 

Viser til saksfremlegg der det stod:  

Det gjennomføres hvert år kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.-3. trinn, samt kartleggingsprøve i 

engelsk lytte- og leseferdighet på 3. trinn. Kartleggingsprøvene i engelsk er digitale. De resterende prøvene 

er i papirformat.  

Vi kan sammenligne de enkelte delprøvene direkte med delprøver fra forrige år. Dette viser oss at:  

- Resultatene de to siste årene er bekymringsverdig dårlige, med unntak av leseferdighet og engelsk lesing 

og lytting på 3. trinn. Tidligere år (fra 2009 -2017) har Bestum skole år hatt mellom 4-7 % av elevene 

under kritisk grense i begge fag.  
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Analyse av bakenforliggende årsaker:  

- For stor utskiftning av personalet på 1.-4. trinn de siste årene. Dette har ført til hyppige lærerskifter, 

og ustabilitet i personalgruppa.  

- Mange nyutdannede lærere på 1.-4. trinn.  

- Utfordringer knyttet til klasseledelse som følge av mange nyutdannede og ferske lærer.  

- Ressurslærere har blitt benyttet som vikarer og støtte i klassene, og det har dermed blitt for lite 

systematikk og kontinuitet i oppfølging av elever som strever.  

 

Tiltak for å forbedre resultatene:  

- Trinnene følges svært tett av skolens ledelse, og elevene kartlegges fortløpende og tiltak evalueres 

og justeres.  

- Det er inneværende skoleår prioritert erfarne lærerkrefter på de laveste trinnene.  

-  Utnyttelsen av ressurslærere planlegges og følges nøye, for å sikre systematikk i oppfølgingen av 

elever med faglige utfordringer.  

- Lærerteamet på 1. trinn følger kompetanseheving i grunnleggende lese-og skriveferdigheter i regi 

av Utdanningsetaten.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til etterretning..  

 

Sak 48 - 2018   Nytt for skoleåret 2018-2019. Kommunale og statlige føringer    

1. Kommunale presiseringer 

Ny lærernorm 

GDPR (general Protection Regulation) 

Hver skoledag teller 

Prøve og oppfølgingsplan Oslo 

Visning av film i skolen og behov for lisens 

Folkevalgtes innsynsrett i faktaopplysninger 

2.Informasjon fra nasjonale myndigheter 

Ny lovbestemmelse om skolens plikt til å gi rask og intensiv opplæring til elever på 1.-4.trinn og til å 

samarbeide med kommunale tjenestetilbydere 

Bruk av nødrett/nødverge og andre inngripende tiltak i skolen 

Arbeid mot negativ sosial kontroll 

Fagbrev på jobb – ny modell 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til etterretning..  

 

    

Vedtakssaker 

Sak 49 - 2018   Nytt ordensreglement for Osloskolen                                                

Byråden for oppvekst og kunnskap fastsatte den 3.juli 2018 ny forskrift om reglement for orden og 

oppførsel i Osloskolen. Det nye ordensreglementet erstatter nåværende ordensreglement og trer i kraft 

1.august 2018. 

Nytt ordensreglement er forholdvis likt gjeldende reglement, men slik at det er gjort flere endringer og 

suppleringer.  

Skolens ledelse vil i samarbeid med plangruppa og elevrådet sikre at skolens Regelhefte er i tråd med det 

nye ordensreglementet. Skolens ledelse vil også informere FAU om det nye reglementet, informere de 

foresatte på høstens foreldremøter, samt legge reglementet ut på skolens hjemmeside. 

Vedtak: Driftsstyre vedtar nytt ordensreglement 
  

 

 

Sak 50 - 2018    Delegerte myndighetsområder                                                          

Personal:  

 Opprette/nedlegge hjemler/stillinger innen eget tjenestested. 

 Tilsetting innen eget tjenestested/ansvarsområde 

 Innstilling ved tilsetting innen eget tjenestested/ansv.omr.  
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 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 

Vedtak: Saken er vedtatt av driftstyret. 

 

Sak 51 – 2018   Driftsrapport Bestum skole, august 2018.                                         

 

Driftsrappporten per 10.september 2018 viser et negativt avvik på 4,07 %. Avviket er i all hovedsak på 

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

og sak nr. 36-2018.  

Det er tilført ca.2 000 000 som følge av lønnsoppgjøret. Våre beregninger tilsier at vi vil gå omtrent 1 200 

000 kr. -1 400 000 kr. i underskudd på lønn, avhengig av vikarutgifter.  

 

Refusjoner på sykepenger og fødselspenger ble budsjettert relativt høyt. Det ser ut som om vi nesten kan 

klare å komme i null på denne posten. 

 

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. Skolen har fått tildelt 300 

000 kr. som ikke skal benyttes til undervisningsrelaterte utgifter.  Disse midlene vil vi benytte til 

oppgradering av personalarealer.  

 

Elevtallet er redusert med noen få elever dette skoleåret. Det medfører et trekk i midler på kr.289 000 kr. 

som trekkes ut i desember.  

 

Vi har opprettholdt antallet ansatte årsverk, som redegjort for tidligere.  

 

Vår prognose for årsregnskapet tilsier et underskudd på forhåpentligvis ikke større enn ca. 1,6 millioner. 

Nye ressurskrevende elever, hærverk etc.kan velte denne prognosen. 

  

Vedtak: Driftsstyret på Bestum skole viser til brev sendt Utdanningsetaten datert 14.05.2018 

vedrørende Bestum skoles økonomiske situasjon. Driftsstyret gjør oppmerksom på at 

budsjettildeling august 2018 på 1,884 millioner ikke vil kunne bidra til at skolen oppfyller 

lærenormen slik midlene er tenkt brukt. Skolen mangler på nåværende tidspunkt 6,1 lærerstillinger 

for å oppfylle lærernormen. De tilførte midlene benyttes til å dekke inn underskudd knyttet til 

lønnskostnader.  
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Sak 52 - 2018    Driftsrapport Bestum aktivitetsskole (AKS), august 2018     

Saken gjelder:  

Driftsrapporten viser pr. 10.09.2018 et merforbruk på kr 1 293 801,-  

 

Utgifter 

Lønn og sosiale utgifter; 
Aktivitetsskolen har til nå i 2018 et  merforbruk  på lønn på kr. 1 468 513,- 

Innkjøp av varer og tjenester:                                                                                                         
Aktivitetsskolen har et mindreforbruk på kjøp av varer og tjenester på kr.441 876,-  

 

Inntekter 

Salgsinntekter/oppholdsbetaling: 
Aktivitetsskolen har fått inn kr.  248 067,-  mindre enn budsjettert i inntekter for opphold på 

Aktivitetsskolen 

Refusjoner 
Aktivitetsskolen har fått inn kr. 19 007,- mindre enn budsjettert på sykelønnsrefusjoner.  

 

Forklaring  

Merforbruket skyldes i all hovedsak at vi har behov for flere ansatte enn budsjettert for å opprettholde 

sikker drift. Vi antar å få inn noe ekstra i oktobertellingen, samt at vi fortsatt vil være sparsomme i innkjøp 

av varer og tjenester.  

 

Vedtak: Driftsstyret uttrykker stor bekymring vedrørende den økonomiske situasjonen på 

Aktivitetsskolen. Driftsstyret uttrykker tydelig at de ikke kan akseptere videre underskudd i driften 

av Aktivitetsskolen. Driftsstyret ber om en skriftlig plan for hvordan underskuddet skal hentes inn. 

Driftsstyret på Bestum skole uttrykker også bekymring for at den økonomiske situasjonen på 

Aktivitetsskolen vil gå utover det gode tilbudet Aktivitetsskolen har bygget opp gjennom flere år. 

Aktivitetsskolen på Bestum skole er i toppsjiktet i det tilbudet de tilbyr elevene. 

            

 

Sak 53 -2018     Ansettelse av ny rektor    

Saken ble drøftet konfidensielt. 

 

Sak 54 - 2018    Eventuelt  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


