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Bakås 14.03.19 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 04.03.19 
 
Jens F. Ryland - forelder - leder - tilstede 

Silje Molund Luzajic - forelder - nestleder - tilstede 

Asma Iqbal - kommunalt ansatt -tilstede 

Maja W. Granum - pedagogisk ansatt - tilstede 

 

Elisabeth Jørgensen – politiker - tilstede 

Jens Davidsen - politiker- fraværende 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

 

Sak 11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Innkalling og sakliste godkjent 

 

Sak 12//19 Godkjenning av protokoll fra 04.01.19 
  Referat godkjent 

 

Sak 13/19 Orienteringssak: Årsregnskap 2018 

  Årsregnskapsrapport 2018 for skole og AKS er gjennomgått for driftsstyret. 

Skolen hadde et mindreforbruk på kr. 128.000,-, mens AKS hadde et merforbruk 

på kr. 238.000,-. 

 

Sak 14/19 Orienteringssak: Fullstendighetserklæring 2018 

Driftsstyret er orientert og kjent med Bakås skole sin fullstendighetserklæring  

for 2018.   

 

Sak 15/19 Fordeling av mindreforbruk 

Rektor orienterte driftsstyret om at skolen ønsker å bruke mindreforbruket i sin 

helhet til innkjøp av nettbrett til elever og ansatte, at det startes med en klasse. 

Driftsstyret ble også informerte om at det vurderes en finansieringsordning over 

4 år fra utdanningssetaten, for å kunne kjøpe inn til hele skolen samtidig. 

Rekor ønsker ta opp dette siste alernativet i personalet. 

Driftstyret stiller seg postive til begge alternativer, og støtter det personalet 

mener er best for skolen. 

Vedtak: Midlene brukes til innkjøp av nettbrett for elever og ansatte 

   

Sak 16/19 Orienteringssak: Nye ordensregler i Osloskolen 

  Diftsstyret er orientert om nye ordensregler i Osloskolen.  

Føreløpig gjelder de nye reglene, skolen tar en diskusjon i personalet om det er 

noe man ønsker å tilføye.  

Ordensreglene med evt tillegg behandeles i neste driftsstyremøte. 
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Sak 17/19  Orienteringssak: stillingsplan skoleåret 2018/19 

Driftsstyret ble orientert om skolens stillingsplan for neste skoleår, skolen har  

pr. dags dato ikke mottatt informasjon om at noen i personalet skal slutte.  

Skolen har ett vikariat for skoleåret 2018/2019 som går ut 31.07.19,  

og har ansatt to nye i lærer stillinger. 

 

 

Sak 18/19 Orienteringssak: Forventet elevtall høst 2019 

Driftsstyret ble orientert om at skolen forventer noe økende elevtall neste 

skoleår. Årets 7. trinn har 22 elever og neste års 1. klasse ser ut til pr. dags dato 

til å ha 31 elever. 

 

Sak 19/19 Orienteringssak: Byggeprosjekt og midlertidig lokasjon. 

  Rektor informerte driftsstyret om at i løpet av april, vil alle foresatte ved  

  skolen bli invitert til infomøte om byggeprosjektet og midlertidig lokasjon. 

 

Sak 20/19 Eventuelt 

  Neste møte i driftsstyret vil være 6. mai. 
 

 

 

 

 

 
 

 

______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 


