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Bakås 18.09.20 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 07.09.20 
 
Jens F. Ryland - forelder - leder - tilstede 

Silje Molund Luzajic - forelder - nestleder - tilstede 

Asma Iqbal - kommunalt ansatt -tilstede 

Maja W. Granum - pedagogisk ansatt - tilstede 

 

Rune Gjelberg – politiker - fraværende 

Jens Davidsen - politiker- tilstede 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

 

Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Innkalling og sakliste godkjent 

 

Sak 20/20 Godkjenning av protokoll fra 05.03.20 
   Referat godkjent 

 

Sak 21/20 Omvisning på det nye skoleanlegget 

  Driftsstyret fikk omvisning på det nye skoleanlegget. 

 

Sak 22/20 Orienteringssak: Informasjon om skoledrift med koronatiltak 

12. mars, da skolen ble stenget ned, måtte personalet ved Bakås skole omstille 

seg raskt til en digital undervisningshverdag. 

Skolen har fått mange positive tilbakemeldinger på den jobben som ble gjort. 

Under perioden med hjemmeskole, ble de ansatte delt inn i team,  

med ansvar for hvert trinn.  

Hver uke kontaktet de hjemmene, snakket med elevene og deres foresatte. 

Skolen opprettet og så andre tjenester, som hjertetelefonen, der elever kunne 

ringe om de hadde behov for å snakke med noen. 

Gjennom denne perioden har skolens ansatte vist stor omstillingsevne og 

kreativitet, og skolen har fått et løft når det gjelder å jobbe digitalt. 

Foresatte har også i denne perioden fått en innsikt i hvordan læringsbrettene  

brukes i undervisningen på skolen. 

 

27. april startet 1.- 4. trinn opp igjen på skolen. Klassene ble delt i to kohorter og 

det ble satt inn flere ansatte i hver kohort.  

11. mai startet 5.-7. delvis. Trinnene ble delt i to. På grunn av mangel på plass til 

alle kohortene, hadde de annen hver dag, undervisning på skolen og 

hjemmeskole og på fredager var det turdag. 

8 juni ble det gult nivå og det ble åpnet opp for alle. 

Skolen tilrettela for gode smittevernstiltak som friminutt på egne områder, holde 

avstand, gode håndvaskrutiner, syke elever og ansatte måtte holde seg hjemme. 
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Sak 23/20 Orienteringssak: Økonomiorientering 
  Driftsstyret er orientert om skolen og AKS sin økonomiske status pr 31.07.20. 

  Skolen har pr. 31.07.20 et mindre forbruk på 222337,- av dette er kr. 87.000,- 

  øremerkede prosjektmidler. Dette er midler skolen har fått tildelt til innkjøp av  

  læremidler i forbindelse med utbyggingen.   

  Skolen har bokført kr. 178.902,- som koronaretaltert merutgifter. 

Studieturen til Madrid for personalet er avlyst på grunn av Covid-19. Deler 

midlene fra fjorårets mindre forbruk som skulle brukes på denne turen, brukes nå 

til å oppgradere pc-ene til personalet. 

AKS har pr. 31.07.20 et merforbruk på kr. 101.644,- 

På grunn av at AKS var stengt i våres, og at det var en periode uten 

foreldrebetaling, har de hatt mindre inntekter. 

Det forventes en positiv justering ved oktober telling, pga flere barn. 

Aks har bokført kr. 47.678,- som koronarelaterte merutgifter. 

 

 

Sak 24/20 Eventuelt 

  Endringer i ressursfordelingsmodellen for grunnskolene. 

Driftsstyret ble informert om at sak om tilpasning av ressursfordelingsmodellen 

til lærernormen vil bli sendt på høring til driftsstyret og rektor.  

Foreløpig plan er at saken sendes ut på høring i uke 40. 

Frist for høringsuttalelser forventes å bli ultimo oktober.- 

Når skolen har mottatt saken, videresender skolen den til medlemmene i 

driftsstyret. 

 

Den behandles i neste møte i driftsstyret. 

 

Neste møte i driftsstyret er 12.10.20 

  

 

 

 

 

 

 
______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 


