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PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 08.03.21 
 
Jens F. Ryland - forelder - leder - tilstede 

Silje Molund Luzajic - forelder - nestleder - tilstede 

Asma Iqbal - kommunalt ansatt -tilstede 

Maja W. Granum - pedagogisk ansatt - tilstede 

Thomas Fossum - AKS leder - tilstede 

Rune Gjelberg – politiker - tilstede 

Jens Davidsen - politiker- tilstede 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

Sak 12/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Innkalling og sakliste godkjent 

 

Sak 13/21 Godkjenning av protokoll fra 19.01.21 
  Referat godkjent 

 

Sak 14/21 Orienteringssak: Årsregnskap 2020 

Årsregnskapsrapportene for skole og AKS er gjennomgått for driftsstyret. 

Skolen hadde et mindrerforbruk på 375.000,- 

AKS hadde et mindreforbruke på kr. 351.000,- av dette er kr. 147.000,- 

øremerkede prosjektmidler. Midlene er prosjektmidler, samarbeid AKS, kultur 

og idrettslag. 

 

Sak 15/21 Orienteringssak: Fullstendighetserklæring 2020 

Driftsstyret er orientert og kjent med Bakås skole sin  

fullstendighetserklæring for 2020. 

 

Sak 16/21 Disponering av mindreforbruk 
Viser til vedlagte årsregnskapsrapporter. 

Disponering av mindreforbruk er vedtatt. 

 

Sak 17/21 Orienteringssak: Mat på AKS. 

AKS leder, Thomas Fossum orienterte driftsstyret om mattilbudet på AKS og 

AKS sine planer om å forbedre dette tilbudet. I begynnelsen av 2020 startet AKS 

med planer som skulle forbedre mattilbudet på AKS. De hadde kommet fram til 

en månedsmeny som de var veldig fornøyd med, hadde blant annet planer om 

frokost hver dag med hjemmebakt brød, og 4. trinn skulle ha egen matgruppe.  

Så kom Covid-19 og satt en stopper for dette. Pr i dag så er det vanskelig på 

grunn av Covid-19 å gi elevene et mattilbud som man har ønske om. Planene er 

klare, AKS har også kjøpt inn eltemaskin og pizzaovn og venter på å kunne 

starte opp igjen med planene. 
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Sak 18/21 Orienteringssak: Endring av organiseringen på AKS 

Det vurderes en endring av organiseringen på AKS. I dag er det en AKS leder og 

en baseleder. AKS har hatt en økning av antall barn med plass på AKS de siste 

årene. Det er ønske om å prøve ut en ordning med en baseleder for 1.-2. trinn og 

en for 3.-4. trinn. Man tenker å prøve ut ordningen for et år og evaluerer dette på 

slutten av året. 

   

Sak 19/21 Orienteringssak: Avslutning av kontrakt med NLA 

Driftsstyret er orientert grunnen til at skolen har avsluttet samarbeidet med NLA.  

Skolen har hatt praksis studenter NLA, og dette har fungert veldig bra.  

NLA har et verdidokument, som blant annet sier at bærende norm for samliv, er 

mellom mann og kvinne. Det er praktiseringen av dette dokumentet, som 

praksislærere ved Bakås skole ikke ønsker å være en del av. 

Skolen har nå ingen praksislærere og har derfor ikke mulighet til å ta imot 

studenter. Vinklingen fra media på denne saken er at Osloskolen nekter å ta imot 

kristne praksis studenter. Dette er helt feil, og rektor ønsker å presisere at alle er 

velkommen på Bakås skole. 

 

Sak 20/21 Eventuelt 

  Skolebehovsplan 2022 - 2031 

Skolebehovsplanen 2022 – 2031 offentliggjøres 14. april, med høringsfrist  

6. juni. Skolen sender ut skolebehovsplanen til medlemmene i driftsstyret så fort 

skolen har mottatt planen.  

Neste møte i driftsstyret blir derfor 31.05, for å ha mulighet til å komme med 

innspill til skolebehovsplanen. 

 

Rask korona oppdatering. 

Skole har 1 smittetilfelle som har ført til at 3. trinn er satt i karantene. 

Klassen er i karantene til og med 12. mars. 

 

 

 

 

 

 
Thomas Jensen   

Rektor            

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

7 vedlegg: 

 

Fullstendighetserklæring 

Årsregnskap rapport skole 2020 

Årsregnskap rapport AKS 2020 

Budsjettjusterings mal skole 2021 

Budsjettjusterings mal AKS 2021 

Ude 140 rapport skole 

Ude 140 rapport AKS 
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