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Møtereferat 

 

Til stede: Marianne Kluften Hagen, Trude Koksvik Nilsen, Lars Ellingsberg, Shahbaz 

Tariq, Ann-Sissel Støvind, Lise Fotland Aaseng, Tone Knudsen, Stein Olav 

Febakke 

Forfall:  

Møtegruppe: Driftsstyre Toppåsen skole 

Møtested: Toppåsen skole, personalrommet 

Møtetid: 18. april, klokken 19.00-20.00 

Referent: Stein Olav Febakke 

Telefon: 23169040 

Neste møte 19.09.2016 

 

 

Referat Driftsstyremøte 18.04.2016 

 

Sak 09/16 Godkjenning av referat 07.03.2016 og saksliste 18.04.16 

Referatet 07.03.2016 godkjennes. Sak 07/16 Siste setning rettes til " DS kom med 

innspill til skolens videre arbeid med undersøkelsen i form av informasjon til 

foresatte om undersøkelsen og involvering av foresatte i utarbeidelse av tiltak."  

Saklisten godkjennes. 

 

Sak 10/16 1. kvartal økonomirapport, status per 31. mars i budsjettåret 

1. kvartalsrapport AKS 

Avvik per 31.03.16 er mindreforbruket 395 925 kr. Avviket skyldes i hovedsak økt 

foreldrebetaling (flere elver som bruker tilbudet) kombinert med overføring av 

mindreforbruket fra 2015 tilsvarende 301 000 kr. Skolen har henter inn tilbud på 

nytt kjøkken (base 1 og 2). Det er behov for innvestering i PCer til personal og 

kontor. Skolen vurderer videre oppgradering av garderober på base 1 og bord/stoler 

på samme base. Ny AKS-leder er ansatt fra 1. mai. Han vil gå sammen med Sigrid 

for opplæring. Han vil samtidig se på nødvendige endringer av struktur og 

organisering av tilbudet. Kompensasjon for gratis halvdagsplass tilføres skolen 1. 

august (ca. 566 000 kr.). I prognosen for 31.12.16 er det et merforbruk knyttet til 

lønn ca. 300 000 kr. Dette vil justeres i forhold til økte inntekter (brukerbetaling).  

 

1. kvartalsrapport skole 

Skolens budsjett er per 31.03.16 i balanse (mindreforbruk 1521 kr.). 

Budsjettjusteringer per. 31.03.16 tilsvarer 761 000 kr. (Merforbruk 2015 inkl.) 

Elevtallsprognosen for 2016/2017 viser en økning på ca. 10 elever. Prognosen per 

31.12.16 viser merforbruk på ca. 315 000 kr knyttet til lønn. Sykelønnsrefusjonene i 

prognosen viser et mindreforbruk på ca. 200 000 kr. Høstjusteringene (leirskole, 

mulig elevtallsvekst +) vil sammen med dette balansere budsjettet.  
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Sak 11/16 Informasjon om gratis aktivitetsskole for elever i 1. klasse (1. august 2016) 

Over 2000 skolestartere får høsten 2016 tilbud om gratis kjernetid i 

Aktivitetsskolen (AKS). Tilbudet gjelder for barn som begynner i første på skoler i 

bydelene Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand.   

Det er skoleplassen og deltakelse ved aktivitetsskolen – ikke bostedsadressen – som 

bestemmer hvem som har rett til gratis kjernetid. 

Tilbudet gjelder: 

Elever i 1. klasse skoleåret 2016/2017 på skoler i bydelene Alna, Grorud, Stovner 

og Søndre Nordstrand. 

 

Med dette tilbudet kan barnet være på AKS: 

Hver dag etter skoletid, 12 timer per uke, 2 dager per uke i skolens ferier (utenom 

juli da AKS er stengt) 

 

Heldagsplass til redusert pris 

Foresatte som ønsker et tilbud utover gratis kjernetid kan velge heldagsplass i AKS 

mot å betale differansen mellom hel- og halvdagsplass. Da kan barnet være på AKS 

både før og etter skoletid og alle dager i skolens ferier. AKS er stengt i juli. En 

heldagsplass vil koste inntil 923 kroner for barn i 1. klasse ved de aktuelle skolene. 

Dette er redusert pris sammenlignet med ordinær pris for AKS.  

 

Økt deltakelse og styrket språkkompetanse 

AKS er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige og sosiale 

utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med 

skolen.  

 

Målet med å innføre et gratis AKS-tilbud for skolestartere i fire bydeler er: 

◦ Å styrke elevenes språkferdigheter 

◦ Å øke deltakelsen i AKS 

◦ Å heve kvaliteten i AKS og sikre et likeverdig tilbud 

 

  Skolen har ansatt ny inspektør med ansvar for AKS. Han heter Radouane Elkhou og 

starter 1. mai. 

 

Sak 12/16 Skolens trivselsplan 

Trivselsplanen med ordensreglementet for Toppåsen skole er et viktig redskap for å 

oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. Planen endres ved behov og 

behandles årlig i DS. Trivselsplanen har skoleåret 2015/2016 blitt endret i tråd med 

råd fra internrevisjonen (Ude) og er nå tydelig i forhold til arbeidet med krenkelser 

og oppfølging av interne rutiner.  

DS ønsker at planen sendes ut i forkant av neste møte og evalueres i september. 

 

Sak 13/16 Eventuelt 

  Ingen saker. 

 

 

 

    

    

   


