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Bakås 13.01.20 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 13.01.20 
 
Jens F. Ryland - forelder - leder - tilstede 

Silje Molund Luzajic - forelder - nestleder - tilstede 

Asma Iqbal - kommunalt ansatt -tilstede 

Maja W. Granum - pedagogisk ansatt - fraværende 

 

Rune Gjelberg – politiker - tilstede 

Jens Davidsen - politiker- tilstede 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

 

Sak 1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Innkalling og sakliste godkjent. 

 

Sak 2//20 Godkjenning av protokoll fra 09.12.2019 
  Referat godkjent. 

 

Sak 3/20 Konstituering av driftsstyret og valg av driftstyreleder og nestleder 

  Driftsstyret konstituert. 

Silje Molund Luzajic ble valgt til en ny 2 års periode som nestleder. 

Ønsker også Rune Gjelberg velkommen, nyvalgt politiker representant for 

arbeiderpartiet. 

 

Sak 4/20 Budsjett 2020 
Rektor orienterte om budsjettet for 2020. 

Budsjett vedtatt. 

 

Sak 5/20 Strategisk plan 2020 

  Rektor orienterte om stategisk plan 2020. 

Strategisk plan vedtatt. 

 

 

Sak 6/20 Orienteringssak: Mulig studietur for personalet i 2020 

Rektor orienterte driftsstyret om mulige planer om en stuidetur for alle ansatte 

ved Bakås skole. Bakås skole fyller 40 år i 2020, og det er lenge siden personalet 

har vært på studietur. Skolen har et mindre forbruk i  2019, som skolen får med 

seg inn i 2020. Det er da et ønske fra skolens ledelse om å bruke disse midlene 

på en studiuetur til Madrid for de ansatte.  

Tidligere ansatt ved Bakås skole, Eline, jobber i dag i Madrid prosjekt 

koordinator med veiledning i spanske skoler. Hun holder på med å skreddersy et 

faglig opplegg i tillegg til to skolebesøk for Bakås skole i Madrid.   

Driftsstyret stiller seg positive til en studietur for personalet.  
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Sak 7/20 Orienteringssak: Byggeprosjekt/midlertidig lokasjon 

  Rektor informert driftsstyret om det siste rundt midlertidig skolebygg. 

Undervisningsbygg venter på godkjenning fra plan og byggningsetaten, håper på 

svar i løpet av januar. 

   

   

Sak 8/20 Eventuelt 

 

  Bakås skole fyller 40 år i 2020. 

Skolen ønsker å markere dette, og vurdere å slå jubileumet sammen med 

internasjonal dag, som Fau/skolen arrangerer hvert år i mai. 

Tenker flytte markering til begynnelsen av juni. 

 

Skolestartere 2020 

Rektor informert driftsstyret om nye rettningslinjer rundt prioritering av 

nærskole elever ved søknader om skolebytte. 

Skolen skal holde av to plasser til elever som skal ha vedtak om nærskole. 

 

"Hvis det er mer enn to ledigeplasser  på trinnet etter at alle som skal ha vedtak 

om nærskole har fått plass, skal skole innvilge nye søknader. 

 

Hvis det er to eller færre ledige plasser på trinnet, skal skolen avslå nye 

søknader. Hvis foresatte ønsker det, skal elever som får avslag settes på 

venteliste." 

 

Neste møte i drifsstyret vil være tirsdag 3. mars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 


