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Bakås  11.03.22 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 07.03.22 
 
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  

Frode Nicolaisen – politiker – tilstede  

Muhammad Arif  - politiker – tilstede  

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent – tilstede 

 

Saker: 

Sak 11/22 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Godkjent 

 

Sak 12//22 Godkjenning av protokoll fra 17.01.22 

  Godkjent 

 

Sak 13/22 Orienteringssak: Fullstendighetserklæring 2021 

Driftsstyret er orientert og kjent med Bakås skole sin  

fullstendighetserklæring for 2021.  

Fullstendighetserklæringen er vedlagt protokollen. 

 

Sak 14/22 Orienteringssak: Årsregnskap 2021 

Årsregnskapsrapportene for skole og AKS er gjennomgått for driftsstyret. 

Skolen hadde et mindreforbruk på kr. 207.000, - 

AKS hadde et mindreforbruk på kr. 337.000,- av dette er kr. 62.075,- ubrukte 

prosjektmidler, samarbeid AKS, kultur og idrettslag.  

Disse ubrukte prosjektmidlene vil bli trukket tilbake. AKS har derfor et 

mindreforbruk på kr. 275.000, - som skal fordeles. 

 

Sak 15/22 Disponering av mindreforbruk 

Viser til vedlagte årsregnskapsrapporter. 

Disponering av mindreforbruk er vedtatt. 

 

Sak 16/22 Orienteringssak: Informasjon om byggeprosjekt 

På bakgrunn av at dette møtet var første møte for skolenes to nye politikere 

representanter, fikk driftsstyret en oppsummering av byggeprosjektet på nye 

Bakås skole. Rektor gikk igjennom plantegningene av den nye skolen. Pr. i dag 

skal prosjektet være i rute til oppstart i august 2022. 

 

Sak 17/22 Orienteringssak: Skolens satsninger 

  Driftsstyret fikk kort oppsummering av skolene satsninger i strategisk plan. 

Oppsummering strategisk plan er vedlagt protokollen, driftsstyrerepresentantene 

har fått tilsendt vedlegget i forkant av møtet. 
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Sak 18/22 Orienteringssak: Skolens arbeid for å forbygge og håndtere vold og trusler 

  Ansatte ved skolen har nylig gjennomgått et e-læringskurs i vold og trussel. 

Målet med kurset er å gi god støtte til skolene i arbeidet med å forbygge og 

håndtere vold og trusler, slik at både elever og ansatte opplever et trygt, godt og 

inkluderende skole og arbeidsmiljø. 

 

Sak 19/22 Eventuelt 

  Neste møte i driftsstyret blir mandag 30. mai. 

 
 

 

 

Thomas Jensen   

Rektor            

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 
4 vedlegg: 

Årsregnskapsrapporter 

Fullstendighetserklæring 

Oppsummering strategisk plan. 

 


