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PROTOKOLL FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED 

BAKÅS SKOLE 17.01.22 
 
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 - tilstede 

Thomas Jensen - rektor - tilstede 

Heidi Liman - referent – tilstede 

 

 

 

Saker: 

Sak 1/22 Konstituering av driftsstyret og valg av nestleder 

Silje Luzajic er gjenvalgt til en ny periode som foreldrerepresentant, og 

driftsstyret har valgt henne til nestleder.  

Ansatte representanter Asma og Maja er gjenvalgt til en ny periode. 

Driftsstyret er konstituert. 

Skolens eksterne representanter skal velges til ny periode, men skolen har ikke 

fått ny oppdatert liste fra Alna Bydel.  

 

Sak 2/22 Godkjenning av innkalling og sakliste 

  Godkjent 

 

Sak 3//22 Godkjenning av protokoll fra 06.12.21 

  Godkjent 

 

Sak 4/22 Orienteringssak: Økonomiorientering 

  Driftsstyret er orientert om omtrentlig resultat for 2021. 

  Regnskapet for 2021 er ennå ikke avsluttet. 

  Pr i dag ser det som skolen vil får en mindre forbruk på ca. kr. 200.000, - og 

AKS ca.kr. 300.000, - 

 

Sak 5/22 Budsjett 2022 

  Budsjettforslag for skole og AKS 2022 er gjennomgått for driftsstyret. 

  Budsjettene er vedtatt. 

Budsjettene er vedlagt protokollen., driftsstyrerepresentantene har fått tilsendt 

vedlegget i forkant av møtet. 

 

Sak 6/22 Strategisk plan 2022 

  Strategisk plan for 2022 er gjennomgått for driftsstyret. 

  Strategisk plan 2022 er vedtatt. 

Strategisk plan er vedlagt protokollen., driftsstyrerepresentantene har fått tilsendt 

vedlegget i forkant av møtet. 
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Sak 7/22 Orienteringssak: Skoledrift i pandemi 

Det har nylig vært flere smittede blant personalet. Tidligere har skolen hatt få 

tilfeller i personalet. Hvis dette forsetter eller øker, kan skolen få bemannings 

utfordringer. Hvis det skulle bli tilfelle, må skolen følge koronaforskriften § 14b.  

   

 

Sak 8/22 Orienteringssak: Byggeprosjektet 

  Siste tilbakemeldinger er at byggeprosjektet fremdeles er i rute. 

Det har vært et kunstprosjekt som skal dekorere uteområdet på den nye skolen. 

Skolen får et solur i skolegården og på den ene skoleveggen i skolegården vil det 

være skygger på veggen. Disse skyggene har elevene i 2. og 3. klasse vært med 

på å lage. Skolen er godt fornøyde med resultatet av kunstprosjektet og gleder 

oss til å se det ferdig.  

 

22. august kl. 12.00 vil det være offisiell åpning av skolen. 

 

Sak 9/22 Orienteringssak: Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen 

  Resultatene fra elevundersøkelsen er gjennomgått og diskutert i driftsstyret. 

Besvarelsen fra elevene på Bakås skole er jevnt rundt snittet i Oslo. Resultatene 

viser også at elevene opplever god støtte fra skole og hjemmet, samt at de er 

fornøyde med vurdering for læring. 

Likevel så viser også undersøkelsen at elevene opplever noe mer mobbing av 

medelever enn snittet i Oslo.  

  

Resultatene fra elevundersøkelsen legges også til grunn for satsningsområder i  

strategisk plan. 

Resultatene fra undersøkelsen er vedlagt protokollen, driftsstyrerepresentantene 

har fått tilsendt vedlegget i forkant av møtet. 

 

Sak 10/22 Eventuelt 
 

 
 

 

 

Thomas Jensen   

Rektor            

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 


