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Bakås 25.05.18 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 07.05.18 
 
Jens F. Ryland - forelder - leder - tilstede 

Silje Molund Luzajic - forelder - nestleder - tilstede 

Asma Iqbal - kommunalt ansatt -tilstede 

Maja Wettre Granum - pedagogisk ansatt - tilstede 

 

Elisabeth Jørgensen – politiker - tilstede 

Jens Davidsen - politiker- tilstede 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen  - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

 

Sak 20/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Godkjent 

 

Sak 21//18 Godkjenning av protokoll fra 05.03.18 
  Godkjent 

 

Sak 22/18 Orienteringssak: Utvidelse av Bakås skole 

Driftsstyret ble informert av prosjektansvarlig Liv Norby fra Avdeling for 

skolebygg, om status på byggeprosessen av Bakås skole. 

Presentasjonen fra avdeling for skolebygg legges ved protokollen. 

 

Sak 23/18 Orienteringssak: Ansettelser  

Rektor informerte driftsstyret om nyansettelser for neste skoleår. 

Det er ansatt ny assisterende rektor.  

2 lærere, (1 kontaktlærer og 1 lærer i kunst og håndverk og musikk.)  

Skole har mottatt 1 oppsigelse og 1 permisjon (1år) for lærer i kunst og håndverk  

 

Sak 24/18 Orienteringssak: Kartleggingsprøver 
  Driftsstyret ble orientert om resultater fra statlige kartleggingsprøver våren 2018. 

  Prøveresultatene for skolen er jevnt over bedre enn forrige skoleår. 

 

Sak 25/18 Orienteringssak: Økonomiorientering 

  Rektor orienterte driftsstyret om økonomisk status på skole og AKS.  

  Skole: Har pr. i dag et overforbruk på ca. kr. 300.000,-. 

Det er forventet noen justeringer til skolen,  

kr. 578.000,- høstjustering, for økt lærerdekning,  

kr. 90.000,- til økt lederressurs, og evt. økt elevtall. 

Prognose 2018 for skolen, at skolen vil gå i pluss. 

AKS: Har overforbruk. Prognose 2018 på ca. kr. -325.000,- . 

 

 

 



 

 

 2 

 

Sak 26/18 Orienteringssak: Strategisk plan 2018 

  Driftsstyret informert om status satsninger i strategisk plan. 

Skolen er meldt på, trivselsleder ordningen fra høsten.  

TL ledere er Asma og Thomas. 

 

   

Sak 27/18 Eventuelt 

Skolebytte søknader 

Skolen mottok 17 søknader om skolebytte for 1. trinn skoleåret 2018/2019. 

Skolen har 11 ledige plasser. 5 søknader om skolebytter fikk avslag. 

 

Økonomi/Teletopia sms 

Det ble stilt spørsmål om, hvor høye kostnader skolen har på Teletopia 

skolesms. Sjekkes ut til neste møte i driftsstyret. 

 

Fellesmøte 

Neste møte vil være fellesmøte med FAU; SMU og driftsstyret. 

Forslag er 11. juni kl. 16.00 

 

 

 

 

 
 

 

______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 


