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Bakås 09.12.19 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 09.12.19 
 
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 - fraværende 

Jens Davidsen - politiker- tilstede 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

 

Sak 40/19 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Forslag til vedtak. Godkjent 

 

Sak 41//19 Godkjenning av protokoll fra 16.09.19 
  Forslag til vedtak. Godkjent 

 

Sak 42/19 Orienteringssak: Økonomiorientering 

  Driftsstyret ble orientert om økonomisk status på skole og AKS. 

  Skolen har pr. 31.10.19 et mindreforbruk på kr. 149.091,- 

  Aks har pr 31.10.19 et merforbruk på kr. 196.925,- 

 

 

Sak 43/19 Orienteringssak: Resultater 

  Driftsstyret ble orientert om resultatene ved årets nasjonale prøver for 5. trinn.  

Skolen har som mål å ligge litt over landsgjennomsnittet, men resultatene i år er  

litt svakere enn landsgjennomsnittet. 

 

Sak 44/19  Orienteringssak: Strategisk plan 

  Rektor orientert driftsstyret om foreløpig strategisk plan. 

  Se vedlegg. 

 

 

Sak 45/19 Orienteringssak: Status byggeprosjekt 

Undervisningsbygg har informert skolen om at de har skiftet ansvarlig søker på 

byggeprosjektet og håper å få sendt inn ny søknad på midlertidig skolebygg 

før jul. De håper på rask saksbehandling med tilsagn i løpet av januar. 

Det satses da på at det blir ferdigstilt til sommerferien, med innflytting i 

sommer. 

 

  

 

 



 

 

 2 

 

Sak 46/19 Eventuelt 
  Skolen er nå miljøsertifisert og godkjent av stiftelsen miljøfyrtårn. 

Elevrådsstyret, følges av driftsleder, renholder til Rådhuset 16. des  

for å ta imot miljøfyrtårndiplomet. 

 

Bakås skole har pr. i dag 36 skolestarter til skoleåret 2020/2021.  

Alle er invitert til innskriving 12.desember. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 


