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Bakås 15.10.18 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 15.10.18 
 
Jens F. Ryland - forelder - leder - tilstede 

Silje Molund Luzajic - forelder - nestleder - tilstede 

Asma Iqbal - kommunalt ansatt -tilstede 

Maja W. Granum - pedagogisk ansatt - fraværende 

 

Elisabeth Jørgensen – politiker - fraværende 

Jens Davidsen - politiker- tilstede 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

 

Sak 28/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Godkjent 

 

Sak 29//18 Godkjenning av protokoll fra 07.05.18 
  Referat godkjent 

 

Sak 27/18 Økonomi/Teletopia sms 

Driftsstyret ble informerte om kostnadene skolen har hatt på Teletopia skolesms 

i 2017. Totalt ble skolen fakturert kr. 8543,99 eksl.mva. 

 

Sak 30/18 Forslag om nye skolegrenser 

Rektor informerte Driftsstyret om det nye høringsforslaget fra utdanningsetaten - 

endring av inntaksområdet mellom Bakås sog Furuset skole. Bakås skole sitt 

inntaksområdet blir utvidet. Høringsfristen er 30.10.18 

Driftsstyret støtter forslaget om nye skolegrenser. 

 

 Sak 31/18 Orientering om utbygging -og rehabilitering 

  Driftsstyret ble orientert om de siste planene skolen har mottatt rundt utbygging  

  og rehabiliteringen av skolen. 

 

Sak 32/18 Orienteringssak: Økonomi skole og AKS 

  Tertialrapporten gjennomgått for skole og AKS. 

  Skolens prognoseavvik pr. 31.12 etter forventede budsjettjusteringer og tiltak  

er kr. 63263,-. 

AKS prognoseavvik pr. 31.12 etter forventede budsjettjusteringer og tiltak   

 er  kr. -54.000,-.  

 

Sak 33/18 Orienteringssak: Lærernorm 

Rektor orienterte Driftsstyret om skolen situasjon rundt kravene om lærernorm. 

Skolen er nær å oppfylle kravene. 

Skolen har fått tildelt ekstra midler til lærernorm  
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Sak 34/18 Orienteringssak: Utvidelsen av ledelsen 

Rektor orienterte Driftsstyret om at han ser at det er behov for en person til i 

ledelsen, ser for seg at det er en undervisningsinspektør. Han mener det er behov 

for en person til med beslutningsmyndighet, som har ansvaret for 5.-7. trinn.  

Ber om Driftsstyret sin støtte til dette, når skolen oppfyller kravene til lærernorm 

og budsjettet tillater det. 

Under disse forutsetningene støtter driftsstyret forslaget om utlysning av  

en ny stilling  

 

Sak 35/18 Orienteringssak: Strategisk plan 2019 
Rektors tanker rundt strategisk plan 2019, er at skolen viderefører årets 

hovedsatsninger, (Skolemiljø, kompetanseheving - ord og begreper, 

læringsmiljø) og i tillegg vurderer å satse på kompetanseheving i bruk av 

digitale verktøy 

 

Sak 36/18 Eventuelt 

Neste møte i Driftsstyret vil være 26 nov. 2018 

 

 

 

 
 

 

______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 


