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Møtegruppe: Driftsstyret ved Bestum skole 

Møtested: Bestum skole rektors kontor 

Møtetid: 22.11.2017 kl. 17.00-18.30 

Saksbeh: Merethe Holmen 

Telefon: 24124900/97075045 

Neste møte:  17.01.2018 

 

 

Sakliste 

Sak 52 - 2017  Møteinnkallingen  

Vedtak: Godkjent 

Sak 53 - 2017  Referat fra møtet 20.09.2017 

Vedtak: Godkjent 

 

Orienteringssaker 

Sak 54 - 2017   Kort orientering fra elevrådet. 

Utgår                           

Sak 55 - 2017   Kort orientering fra FAU. 

Fau har signert et felles opprop fra flere av skolene i området F mot forslaget om ny fordelingsmodell. De 

vurdere sammen med disse eventuelt andre tiltak.  

Utover dette er det normal aktivitet i de ulike komiteen. 

Fau har diskutert 17. mai og ønsker å gå i byen de neste 4 årene. 

Ser ut som det blir ny skoleavis også i år. 

 

Sak 56 - 2017   Kort orientering fra skolen og aktivitetsskolen 

Skolen: 

- Orientering om status på gravearbeider på skoleområdet  

Fordrøyningsbassenget er ferdig utgravd og det ser ut til å virke. Holder på å sette 

området tilbake i stand. Det er de samme lekeapparatene som blir satt tilbake, men 

underlaget blir annerledes. Har ikke fått noen dato for når det er ferdig. Vi tar ny 

oppdatering på neste møte. Skolen ber om 3 års befaring på uteområdet tilsvarende slik 

det er på bygg. 

- Skoletilhørighet ungdomstrinnet 

Samme som i fjor. De barn som har fått sitt nærskolevedtak på Bestum skole går til 

Øraker. Om det er noen barn som har flyttet ut av området i løpet av skoletiden får de 

nytt vedtak om skoleplass og det er ikke nærskolevedtak. Disse får ikke automatisk 

plass på Øraker men tilhører skolen de ville hatt som nærskole der de har adresse. Litt 

vrient i forhold til Bjørnsletta i og med de ikke hadde barneskole når disse elevene 
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begynte i 1. klasse. Det kan bety at elever som bodde i området som nå tilhører 

Bjørnsletta har nærskolevedtak hos oss og dermed automatisk plass på Øraker, mens 

elever som har flyttet inn i det samme området senere ikke har det og har plass på 

Bjørnsletta. Alle som vil gå på en annen ungdomsskole en de hører til må søke plass på 

ønsker skole. 

 

Aktivitetsskolen: 

Har vært en hektisk høst som ble avsluttet med en høsttakkefest. 

 

Sak 57 - 2017   Resultater nasjonale prøver på 8. trinn 

Viser til saksfremlegg hvor det stod: " Skolen er fornøyd med å nå målene for elever på nivå 4 og 5 i 

engelsk (71%) og lesing (60%). Regning er vi heller ikke langt etter med 58%, så det er bra. 

Sammenlignet med i fjor har vi en fremgang av elever på de 2 høyeste nivåene i alle fag. 

I engelsk hadde vi i 2016 54%, lesing 57% og regning 56% 

 

Når det gjelder de laveste nivåene er det dessverre ikke like bra. I engelsk er det 9% elver på nivå 1 og 2 i 

fjor var det 7%. I lesing er det 10 % elever i år. I fjor var det 11%. I regning er vi opp i 17 % mot 11% i 

fjor.  

 

Det kan dessverre se ut til at vi ikke har lykkes i så stor grad som det er ønskelig å løfte de svake elvene. 

 

Vi har en stor utfordring i forhold til skolens trange økonomi. Vi har dessverre ikke økonomisk 

handlingsrom til å avsette ekstra lærertimer til styrkingsressurs på mellomtrinnet. Lærerne gir tilpasset 

opplæring innenfor klassens ramme, men flere elever hadde hatt behov for noe mer." 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

Sak 58 - 2017   Strategisk plan 2017 

                         Rektor og leder av AKS gjennomgikk resultater og risikoreduserende tiltak i møtet. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering.  

         

Sak 59 - 2017   Orientering om invitasjon til og deltakelse i møte med Kultur- og  

                          utdanningskomiteen om byrådssak 179/2017 Evaluering og 

                          justering av elementer i ressursfordelingsmodellen  

                          for grunnskoler.   

 

Bestum skole har mottatt følgende invitasjon fra kultur- og utdanningskomiteen, Bystyrets 

sekretariat, Rådhuset, 0037 Oslo 

 

"Kultur- og utdanningskomiteen har nedsatt en arbeidsgruppe for å forberede komiteens 

behandling av byrådssak 179/2017 Evaluering og justering av elementer i 

ressursfordelingsmodellen for grunnskoler, jf. 

https://www.oslo.kommune.no/sru/utv_plansakinfo.asp?utvalg=KOUK&caseno=1121408

&db_source=2 

Arbeidsgruppa, som ledes av komiteens nestleder Eivor Evenrud (R), vil gjerne ha innspill 

til saken fra aktuelle skoler og organisasjoner og inviterer derfor til et halvdagsseminar 

onsdag 8. november 2.  

 

Bestum deltok med Rektor og driftsstyreleder for å fremme hva ny fordelingsmodell vil 

bety for Bestum. 
Viser til vedlegg hvor det i oppsummeringen stod:   

 

https://www.oslo.kommune.no/sru/utv_plansakinfo.asp?utvalg=KOUK&caseno=1121408&db_source=2
https://www.oslo.kommune.no/sru/utv_plansakinfo.asp?utvalg=KOUK&caseno=1121408&db_source=2
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Rektor opplevelse var at komiteen lyttet godt til skolene, men at byråden ikke var tilstede og det var litt 

skuffende. 

Rektorene i område F har i ettertid skrevet en kronikk hvor de poengterer utfordringene skolene vil få om 

fordelingsmodellen blir vedtatt. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

Vedtakssaker 

Sak 60 - 2017    Driftsrapport Bestum skole, oktober 2017.       

Viser til saksfremlegg der det stod:  

 "Regnskapstallene per 31.10 viser et mindreforbruk på 364 564kr som tilsvarer et positivt avvik på 0,76%.  

 

På Lønn og sosiale utgifter har vi et merforbruk som vil utgjøre ca. 1,2 mill kr ved årsslutt. Fastlønn har et 

lite positivt avvik i henhold til budsjett,(ca. 240 000) men lønn for vikarer og midlertidig ansatte går desto 

mer i minus. Dette skyldes et økt behov for ansatte dette skoleåret, både lærertimer og assistenttimer pga. 

av store utfordringer knyttet til mange enkeltelever. Det være seg lovpålagt rett til spesialundervisning og 

nødvendige ekstra ressurser for å sikre tilpasset opplæring og et trygt skolemiljø for alle elevene.  

 

På Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon styrer vi mot et positivt avvik. Skolen har 

1,4 mill. til disposisjon for de to siste månedene. Vi vil tilstrebe å bruke så lite som overhodet mulig i 

denne perioden for å forsøke å samlet sett få et positivt avvik. I den forbindelse vises det til vedtaket på 

forrige møte der det står: "Samlet sett styrer vi mot et budsjett med et overskudd. Vi planlegger for noe 

høyere lærertetthet i vårsemesteret da noen lærere kommer tilbake etter permisjon. " 

 

På Refusjoner vil vi gå i betydelig pluss. Vi regner med at tallet her vil utgjøre et positivt avvik på rundt 

700 000kr. Dette skyldes flere fødselspermisjoner og langtidssykemeldinger enn budsjettert med.  

 

Samlet sett vil dette bety at vi kan klare å styre mot et tilstrekkelig stort positivt avvik som planlagt, dersom 

ikke uforutsette utgifter dukker opp. " 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

                                

Sak 61 - 2017    Driftsrapport Bestum aktivitetsskole (AKS), oktober 2017              

Informasjon fra arbeidsgruppe vedr. Blokkajordet 

 

Viser til saksfremlegg hvor det stod. 

" Driftsrapporten viser per 14.11.2017 et merforbruk  på kr. 466 125,-  

 

Utgifter 

Lønn og sosiale utgifter; 
Aktivitetsskolen har til nå i 2017 et  merforbruk  på lønn på kr. 672 706,- 

Innkjøp av varer og tjenester:                                                                                                         
Aktivitetsskolen har et merforbruk på kjøp av varer og tjenester på kr. 59 710,- 
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Inntekter 

Salgsinntekter/oppholdsbetaling: 
Aktivitetsskolen har fått inn kr.  61 174,-  mer  enn budsjettert i inntekter for opphold på 

Aktivitetsskolen 

Refusjoner: 
Aktivitetsskolen har fått inn kr. 387 490,- mer enn budsjettert på refusjoner.  

 

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 november og desember. Vi tilkaller vikarer kun når vi ser at det er 

nødvendig for å opprettholde sikkerheten til barna. Vi regner også med å kunne spare inn 80.000,- 

på permisjoner og sykelønnsrefusjoner. 

 

Innkjøp av varer og tjenester: Vi innfører "innkjøpsstopp". Vi kjøper inn varer til det som er helt 

nødvendig for drift. I følge driftsrapporten har vi igjen 315 000,- til innkjøp av varer og tjenester 

for november og desember. Det ligger regninger på 100 000,- til kontering for november, men vi 

mener å kunne spare inn kr. 100 000,- innen årets slutt. 

 

På bakgrunn av dette ser det ut til at vi får et merforbruk på kr. 460.000,- pr 31.12.17. For å hente 

inn dette beløpet neste år må vi tenke annerledes når det gjelder oppfølging av barn med særskilte 

behov. Vi etablerer vennskapsbasen, hvor barn med særskilte behov kan være med større 

voksentetthet, men ikke 1:1.  

 
Forslag til vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 62 – 2017 eventuelt 

Fra FAU om trafikkforhold Bestum skolevei 

Viser til tidligere sak i driftsstyret hvor det stod: 

 

" Konflikt mellom det nye sameiet og det tidligere sameiet i Bestum skolevei. Det nye sameiet har 

blokkert den opprinnelige gangveien som ender opp i fotgjengerovergangen. Dette betyr at det ikke blir 

naturlig for skolebarna krysse veien ved bruk av fotgjengerovergangen, men der veien munner ut i 

bilveien.  

Vedtak: Driftsstyreleder for fullmakt til å formulere et brev på vegne av driftsstyret hvor det poengteres 

at barnas sikkerhet må prioriteres." 

 

Driftsstyreleder har sendt brevet og fått svar om at kommunen ser nødvendigheten av å flytte 

fotgjengerfelt, men at det ikke er aktuelt på dette årets budsjett. Blir satt opp som ny sak når nytt 

budsjett skal vedtas for 2019. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

Oslo, 02.01.2018 

 

Merethe Holmen 

Rektor                                   
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