
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Bakås skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 90 94 60  

Bakås skole Skansen Terrasse 16 Telefaks: 22 90 94 61  
 1062 OSLO   

  bakas@ude.oslo.kommune.no  

  www.bakas.gs.oslo.no  
 

 

Bakås 03.12.18 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 26.11.18 
 
Jens F. Ryland - forelder - leder - fraværende 

Silje Molund Luzajic - forelder - nestleder - tilstede 

Asma Iqbal - kommunalt ansatt -tilstede 

Maja W. Granum - pedagogisk ansatt - fraværende 

 

Elisabeth Jørgensen – politiker - tilstede 

Jens Davidsen - politiker- tilstede 

Eirik Andresen- politiker - fraværende 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

 

Sak 37/18 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Godkjent 

 

Sak 38//18 Godkjenning av protokoll fra 15.10.18 
  Referat godkjent 

 

Sak 39/18 Orienteringssak: Spørreundersøkelser 

Rektor gikk igjennom resultatene fra foreldreundersøkelsen på AKS og skole. 

Undersøkelsen på AKS har gode resultater, jevnt over snittet i Oslo. 

Resultatene for undersøkelsen på skolen ligger på snittet i Oslo. 

 
 

Sak 40/18 Orienteringssak: Nasjonale prøver 

  Resultater nasjonale prøver 5. trinn, offentliggjøres 27. nov. 

Rektor orienterte om at ved sjekk på resultater pr. oppgave, forventer skolen 

resultater rundt landsnittet på regning og engelsk og litt over landsnittet på 

lesing. 

 

Sak 41/18 Orienteringssak: Utbygging -og rehabilitering 

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

  og rehabiliteringen av skolen. 

 

Sak 42/18 Orienteringssak: Nye skolegrenser 

  Driftsstyret ble orientert om at forslaget til nye skolegrenser er vedtatt. 

  Bakås skole har 33 skolestartere i vårt nærskoleområde til neste skoleår 

 

Sak 43/18 Orienteringssak: Økonomi skole og AKS 

  Rektor orienterte Driftsstyret om stauts på økonomien ved skole og AKS. 

  Forventede budsjett justeringer/trekk ble noe høyere enn antatt.  

10 færre vedtak på særskilt norsk og 5 færre elver enn i fjor på elevtellingen i 

oktober, utgjorde et budsjettjusterings trekk på kr.201.000,-  

Skolen mottok samtidig en justering på særskilt elevpris på kr. 112.000,- 
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Skolens prognose pr. 31.12 er lik 0,-, forventer å gå i balanse. 

  AKS prognoseavvik pr. 31.12 etter forventede budsjettjusteringer og tiltak   

  er  på ca. -200 000,til -300 000,- 

 

Sak 44/18 Orienteringssak: Strategisk plan 
Rektor orienterte Driftsstyret om at hovedsatsninger skolen mest sannsynlig vil 

satse på i strategisk plan 2019 vil være: 

  - Skolemiljø med "timen livet" 

- Kompetanseheving - ord og begreper 

- Større samhandling med AKS 

I tillegg vurderer skolen digitale satsning. 

Dette vil være en prosess i personalet fram til neste Driftsstyre møte. 

Gjennomgang av strategisk plan blir i januar.. 

 

Sak 45/18 Eventuelt 
Neste møte i Driftsstyret vil være 14. jan. 2019 

 

 

 
 

 

______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 


