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PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 11.10.21 
 
Jens F. Ryland - forelder - leder - tilstede 

Silje Molund Luzajic - forelder - nestleder - tilstede 

Asma Iqbal - kommunalt ansatt -fraværende 

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 34/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Godkjent 

 

Sak 35/21 Godkjenning av protokoll fra 11.10.21 

  Godkjent 

 

Sak 36/21 Orienteringssak: Økonomiorientering 

  Driftsstyret er orientert om økonomisk status pr. november for skole og AKS. 

  Både skole og AKS har fått mye justerte midler i løpet av året. 

  Skolen har pr. 30.11. kr 2.417.121, - i disponible midler resten av året. 

  AKS har pr 30.11 kr. 745.072 i disponible midler resten av året. 

  Både skole og AKS vil avslutte året med et positivt resultat. 

 

 

 

Sak 37/21 Orienteringssak: Resultater på prøver og undersøkelser 

- Nasjonale prøver 

- Elevundersøkelsen 

- Trivselsundersøkelsen 
 

Nasjonale prøver. 

Rektor informerte driftsstyret om resultatene på nasjonale prøver for 5. og 8. 

trinn. Resultatene på 8. trinn, våre tidligere elever er veldig bra.  

Resultatene viser også at elevene har hatt framgang i regning og lesing. 

 

Resultatene på 5. trinn, var svake.  

Skolen og foreldrene representantene er misfornøyde med dette resultatet. 

Skolen setter inn ekstra ressurser for å løfte elevenes ferdigheter før de går ut av 

7. trinn. Det er allerede startet intensiv kurs med basis ferdigheter, og det jobbes 

med å styrke felles undervisningen.  

Skolen har fått avtalt med UDA, veiledning i regning med forfatteren av 

læreverket Radius. 
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Elevundersøkelsen og Trivselsundersøkelsen 

Elev og trivsels undersøkelsene er ikke avsluttet og skolen har ikke de endelige 

resultatene. Blir en gjennomgang av undersøkelsen ved neste møte i driftsstyret. 

 

 

Sak 38/21 Orienteringssak: Strategisk plan 2022 

  Driftsstyret er orientert om arbeidet med Strategisk plan 2022. 

Endelig plan vil bli lagt frem på neste møte i driftsstyret i 

januar 2022, hvor planen også skal vedtas.  

 

 

Sak 39/21 Orienteringssak: Status byggeprosjektet 

Byggeprosjektet er i rute. Etter planen skal det være prøvedrift på bygget i  

mars/april. Rektor skal prøve å få avtalt en omvisning for driftsstyret.   

 

 

Sak 40/21 Eventuelt 
 

 
 

 

 

Thomas Jensen   

Rektor            
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