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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 

Tove Sharma – pedagogisk ansatt - tilstede 

Rune Gjelberg – politiker - tilstede 

Jens Davidsen - politiker- tilstede 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

Sak 27/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Godkjent 

 

Sak 28/21 Godkjenning av protokoll fra 31.05.2021 

  Godkjent 

 

Sak 29/21 Orienteringssak: Økonomiorientering 

  Rapportering 2. tertial for skole og AKS er gjennomgått for driftsstyret. 

Pr. 31.08.21 forventer skolen et resultat på kr. 24.000,- 

Det forventes en positiv høst justering elevtall. 

Det er søkt om særskilt elevpris for en ny elev. 

   

Pr. 31.08.21 forventer AKS et resultat på kr. 105.016,- 

Prosjektmidler – samarbeid kultur og idrettslag blir ikke brukt opp, og resterende  

sum på kr. 67.984,- kommer til å bli trukket ut av budsjettet. 

Det er søkt om særskilt elevpris for en elev. 

 

 

Sak 30/21 Orienteringssak: Info om skoledrift under koronapandemien  

  Rektor informerte driftsstyret om skoledrift under koronapandemien. 

Pandemien har gått greit for mange, mens den for andre har ført til en ustabil 

hverdag. Den har gått mest utover de som i utgangspunktet trenger skolen mest, 

både sosialt og faglig. Pandemien slår usosialt ut. 

Det har vært krevende med skifter mellom smittenivåer og hjemmeskole i 

perioder.  

 

Det vil ta tid å ta igjen tapt læring, og det kan ikke forventes at elevresultatene 

vil være på det samme nivået som før pandemien. 

Under pandemien har ledelsen brukt mye tid på administrering, dette har blant 

annet gått utover den pedagogiske oppfølgningen. 
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Skolen har fått tildelt midler for kompenserende tiltak etter korona  

Midlene er delt i tre kategorier: 

• Midler til ekstra aktivitetstilbud, herunder tilbud i høstferien 

• Statlig tilskudd for å styrke arbeidet med tilpasset opplæring etter 

koronapandemien 

• Statlig tilskudd til skoler i regjeringens områdesatsing til tiltak rettet mot 

sårbare barn og unge 

 

Elevene på mellomtrinnet fikk tilbud om å delta på opplegg på skolen 3 dager i 

høstferien. 

 

 

Sak 31/21 Orienteringssak: Satsningsområder 

  Skolen er i gang med prosessen rundt å lage ny strategisk plan. 

Satsningsområdene vil være elevenes psykososiale miljø, begynneropplæring 

med STL+ og implementering av ny lærerplan. 

Skolen ønsker å starte et samarbeid med høyskolen Vestlandet om fysisk aktiv 

læring. Alle lærere ved skolen vil delta i studiet i fysisk aktiv læring,  

og vil få 15 studiepoeng ved fullført og bestått studie. Alt i studiet er koblet om 

mot ny lærerplan. 

I tillegg er det ønske om at elevstemmen skal inn i arbeidet med strategisk plan. 

 

Sak 32/21 Orienteringssak Status byggesak 

  Siste oppdatering om byggeprosjektet, er at det skal være i rute. 

Skolen er invitert til kranselag 13.10. 

   

 

Sak 33/21 Eventuelt 

  Datoer for kommende møter: 

  22. november 2021 

  13. januar 2022 

  14. mars 2022 

 
 

 

 

Thomas Jensen   

Rektor            

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

2 vedlegg: 

Økonomirapport 2. tertial skole 

Økonomirapport 2. tertial Aks 

 

 

 

 

 


