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Bakås 05.03.20 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 05.03.20 
 
Jens F. Ryland - forelder - leder - tilstede 

Silje Molund Luzajic - forelder - nestleder - 

fraværende 

Asma Iqbal - kommunalt ansatt -tilstede 

Maja W. Granum - pedagogisk ansatt - fraværende 

 

Rune Gjelberg – politiker - tilstede 

Jens Davidsen - politiker- fraværende 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

 

Sak 9/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Innkalling og sakliste godkjent 

 

Sak 10/20 Godkjenning av protokoll fra 13.01.20 
   Referat godkjent 

 

Sak 11/20 Orienteringssak: Årsregnskap 2019 

Rektor gikk i gjennom årsregnskapsrapport 2019 for skole og AKS for 

driftsstyret. 

Skolen hadde et mindreforbruk på kr. 329.000,- av dette er kr. 87.000,-  

øremerkede prosjektmidler. Midler skolen har fått tildelt til innkjøp av 

læremidler i forbindelse med utbyggingen.   

  AKS hadde et merforbruk på kr. 236.000,- 

 

Sak 12/20 Orienteringssak: Fullstendighetserklæring 2019 

Driftsstyret er orientert og kjent med Bakås skole sin  

fullstendighetserklæring for 2019 

 

Sak 13/20 Fordeling av mindreforbruk 
Rektor orientert driftsstyret at skolen ønsker å bruke mindreforbruket i sin helhet  

på en studietur for personalet. 

Vedtak: Midlene brukes i sin helhet til studietur for personalet. 

 

Sak 14/20 Orienteringssak: Studietur for personalet i 2020 

Planleggingen av studieturen for personalet i høstferien til Madrid er godt i gang. 

Skolen har fått flyttet 2 av plandagene i august til høstferien. 

Eline, som jobber med å skreddersy det faglige opplegget i Madrid,   

kommer i august og er med oss en av plandagene, hvor det skal gjøres 

forberedelser til skolebesøkene i Madrid. 

Program torsdag og fredag i høstferien i Madrid vil være: et skole besøk og 
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forelesning på torsdagen og på fredag skal personalet på besøk på to forskjellige 

skoler. 

  

Sak 15/20 Orienteringssak: Byggeprosjekt/midlertidig lokasjon 

  Arbeidet med å sette opp midlertidig skolebygg er i gang. 

Planlagt flytting er til sommerferien 

 

Sak16/20 Orienteringssak: Jubileum 2020 

  Bakås skole er 40 år i 2020. 

  Onsdag 3. juni er satt som jubileumsdagen. 

  Jubileumskomiteen er i gang med å planlegge feiringen. 

Det jobbes bl. a med ny Bakås sang. 

 

Sak 17/20 Orienteringssak: Trivselsundersøkelsen 1.- 4. trinn og  

Elevundersøkelsen 5.-7. trinn 

 

 Det er første gang det har blitt gjennomført en trivselsundersøkelse for 

1. 4. trinn. Resultatene er gjennomgående gode, Bakås ligger litt over snittet i 

Oslo. Aks har også fått gode resultater av barna. 

 

 Resultatene for 5. -7. er litt svakere enn i fjor, og bakås ligger litt under snittet i 

Oslo. På noen områder er resultatene svakere enn i fjor, mens andre områder har 

bedre resultater.  

 

Sak 18/20 Eventuelt 

 

Møtet i Driftsstyret ble utsatt fra 03.03 til 05.03 fordi rektor ble innkalt til møte, 

organisasjonsendringer i UDA. 

Hvor det er forslått store endringer hovedsakelig i utdanningsadministrasjonen. 

 

Koronavirus 

Driftsstyret ble informert om tiltakene skolen har igangsatt i forbindelse med 

koronaviruset. Skolen har styrket renholdet, blant annet med ekstra vask av 

toaletter og dørhåndtak. 

Det er gjort tiltak i klassene, alle elever er informert elevene om generelle tiltak 

som kan forebygge sykdom. Alle er oppfordret til god håndhygiene.  

Det er i alle klasserom. 

Skolen følger antibac med på evt. nye råd fra helsemyndighetene.  

 

Mulighet til å søke om tildeling av midler. 

Politiker representant Rune, kom med en anbefaling til Bakås skoles FAU. 

Bydelen deler ut midler hvert år som foreninger kan søke om å få tildelt. 

Han anbefaler skolens FAU å stifte en foreldreforening og registrere den i 

Brønnøysund.  Med et organisasjons nummer kan de søke om midler til skolens 

FAU og arrangementer. 

 

 
______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 


