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Bakås  19.01.21 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 19.01.21 
 
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 - tilstede 

Jens Davidsen - politiker- fraværende 

Eirik Andresen- politiker - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent - tilstede

 

Saker: 

 

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 
  Innkalling og sakliste godkjent 

 

Sak 2//21 Godkjenning av protokoll fra 12.10.20 
  Referat godkjent 

 

Sak 3/21 Konstituering av driftsstyret og valg av driftsstyreleder 

  Driftsstyret konstituert. 

Jens Fredrik Ryland ble valgt til en ny 2 års periode som leder. 

 

Sak 4/21 Orienteringssak: Økonomiorientering 

  Rektor orienterte driftsstyret om økonomiåret 2020. 

  Skole og AKS fikk en del justeringer på slutten av året. 

AKS har fått kompensert for oppholdsbetaling for nedstengningen vår 2020, 

høstjustering for flere barn og kompensasjon for koronautgifter.  

I tillegg har AKS fått tildelt  prosjektmidler, for prosjekt samarbeid kultur og 

idrettslag som overføres til budsjett for 2021.  

Regner med et mindre forbrukt på ca. kr. 200.000,- 

 

Skolen har fått kompensasjon fullt ut for korona utgifter ca. kr. 200.000,-,  og 

fått tildelt midler for elever med særskilt behov. I tillegg har skolen fått 

tilbakebetalt for taxiutgifter skoleskyss. Regner med et mindre forbruk på ca.  

kr. 300.000,- 

Mindre forbruket skal brukes på drift.  

Det legges frem et forslag for driftsstyret på neste møte i mars. 

   

 

Sak 5/21 Budsjett 2021 
Rektor orienterte om budsjettet for 2021. 

Budsjett vedtatt. 

Kommentar på avsatte midler i budsjettet på matserving AKS. 

Matservering AKS blir satt opp som eget punkt ved neste møte i driftsstyret. 
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Sak 6/21 Strategisk plan 2021 

  Rektor orienterte om strategisk plan 2021. 

Strategisk plan vedtatt. 

 Innspill til skolen:- at skolen bør tenke på normalisering av koronatiltak. 

 

 

Sak 7/21 Orienteringssak: Elevundersøkelsen 

  Elevundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2020 er gjennomgått  

for driftsstyret. Jevnt over gode resultater. 

  

Sak 8/21 Orienteringssak: Trivselsundersøkelsen 

  Trivselsundersøkelsen for 1.-4. trinn ble gjennomgått for driftsstyret. 

  Resultatene på de fleste av spørsmålene ligger over Oslosnittet.  

 

Sak 9/21 Orienteringssak: Byggeprosjektet 

Driftsstyret ble informert om at de siste rapportene om byggeprosjektet. 

Skolen har fått tilbakemelding på at prosjektet er i rute til skolestart 2022 

 

Sak 10/21 Orienteringssak: Skoledrift med koronatiltak 

  Bakås skolen har også fått noen tilfeller av koronasmitte. 

  Skolen får da beskjed av smittevernteamet om hvem som skal i karantene. 

 

Det har vært et tilfelle i 4 trinn, med videre smitte til en ansatt, i tillegg måtte 

også 1. trinn i karantene. 

 

Det har også nylig vært et smittetilfelle for søsken på 5. og 6. trinn, hvor 

trinnene har vært i karantene. Pr. dag ser det ikke ut til at smitten har spredd seg. 

   

Sak 11/21 Eventuelt 

  NLA 

  Bakås skole har vært øvingsskole og hatt studenter fra NLA. 

 

NLA er en kristen høgskole. Bakås har blitt gjort oppmerksom på at NLA har et 

verdidokument, som blant annet sier at bærende norm for samliv, er mellom 

mann og kvinne. Personalet mener at dette ikke er forenelig med skolens 

verdigrunnlag. Medbestemmelsesutvalget ved skolen har enstemmig vedtatt at 

de ønsker å avslutte samarbeidet. 

  

 

 

 
______________________                                                              ______________________ 

Thomas Jensen                                                                                  Jens Fredrik Ryland 

Rektor           Driftsstyreleder 

 

 

6 vedlegg: 
Budsjett skole 

Budsjett skole/bygg 

Budsjett Aks 
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Elevundersøkelsen 

Trivselsundersøkelsen 

Strategisk plan 


