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PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 12.10.20 
 
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 25/20 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Innkalling og sakliste godkjent 

 

Sak 26/20 Godkjenning av protokoll fra 07.09.20 
  Referat godkjent 

 

Sak 27/20 Orienteringssak: Økonomiorientering 

  2. tertial rapportene for skole og AKS ble gjennomgått for driftsstyret. 

Pr. 31.08.20 forventer skolen et resultat på kr. 5.000,-  

Skolen har fått trukket ut kr. 426.000,- av budsjettet, på grunn av kompensasjon 

lønnsoppgjøret. I september har skolen hatt høye lønns og driftsutgifter.  

Innfører nå innkjøpsstopp og arbeider mot et budsjett som går i 0,- 

Skolen forventer en positiv justering da elevtallet i høst er noe høyere. 

 

Aks har pr 31.08.20 et mer forbruk på kr. 35.404,- 

Pr. 31.08.20 forventer AKS et resultat på kr. -2.000,-  

Aks har også fått en budsjett justering på kr. -58.000  på grunn av kompensasjon 

lønnsoppgjøret (byrådssak 211/2020) 

Det forventes en positiv høstjustering, da antallet barn med plass på AKS i høst 

har økt. Det er også søkt om særskilt elevpris for en elev. 

 

 

Sak 28/20 Orienteringssak: Nasjonale prøver 

De offisielle resultatene på nasjonale prøver er ikke klare.  

Foreløpig resultater på for årets 5. trinn, i forhold til landsgjennomsnittet ser det 

ut til de ligger litt under i regning, litt over på lesing og likt i engelsk. 

  Årets 5. trinn ser ut til å ha bedre resultater enn fjorårets kull.  

 

Sak 29/20 Høring – Ressursfordelingsmodellen 

Rektor informerte driftsstyret om utdanningsetatens forslag til ny 

ressursfordelingsmodell - kombinasjonsmodell gruppe og elevsats. 

  Driftsstyret har diskutert og tatt stilling til alle spørsmålene i undersøkelsen. 
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 Svarene sender rektor inn via en questback. Kopi av questback legges ved 

referatet. 

Sak 30/20 Orienteringssak: Strategisk plan 

 Driftsstyret ble informert om status strategisk plan. 

 Årets satsninger har blitt satt noe på vent på grunn av covid-19. 

 Timen livet er innført i alle klasser. 

 Trivselslederprogrammet har vært utfordrende å få til på grunn av covid-19 

restriksjoner, men er nå godt i gang med å planlegge med aktiviteter klassevis. 

 

 Koronatiltak for friminuttene, har vist seg å være et positivt tiltak på også andre 

områder. Skolen opplever roligere friminutter og skolen har mindre konflikter 

enn tidligere. 

 

 Sunnere kost AKS har også vært på vent, men er i gang nå som det har startet 

med matservering igjen. 

 

 Det er satt en plangruppe som er med å jobber fram strategisk plan for 2021. 

 

 

Sak 31/20 Eventuelt 

  Læringsmiljøteamet. 

  Rektor informert driftsstyret om endringer læringsmiljøteamet,  

Alle i teamet har sagt opp sine stillinger med bakgrunn i omorganiseringer i 

utdanningsetaten. Det vil ta flere år å bygge opp et team med samme 

kompetanse. 

 

Neste møte er 7. desember 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 
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