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Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bygdøy skole 

   
          Oslo, den 20.01.21 
Til Driftsstyrets medlemmer 
 
 
PROTOKOLL FRA DRIFTSSTYREMØTE ONSDAG 20.01.21 KL. 16.00-18.00  
 
Til stede (på Teams eller fysisk):  
Astrid Giskegjerde 
Tommy Gilen 
Anne-Lise Bergenheim 
Heidi Park 
Marit K. Sømme 
Ina Gilbo 
Famke van Veen 
Svein G. Olsen 
Forfall: 
Anouska G. Andenæs 
 
Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent. 
 
Sak 02/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.10.20 
  Vedtak: Protokoll fra styremøtet 28.10.20 er godkjent.  
   
Sak 03/21 Skoledriftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskolen pr. desember 

Underskudd på 1,6 millioner kr på BAKS og 780000 kr på skolen. Skolen har 
investert i mye digitalt utstyr forrige skoleår. Det er ingen uforutsette utgifter 
eller sløsing i årets regnskap.  
 
Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.20 tas til etterretning. 

 
Sak 04/21 Budsjett 2021 

Skolen har fått en lavere tildeling dette året, ca. 1,8 mill. mindre. Dette skyldes i 
hovedsak en reduksjon i elevtallet. Utgiftene til EFT er tatt bort. Det er færre 
øremerkede midler enn tidligere. Lønnsutgiftene utgjør den største posten. 
Skolen ønsker å investere i iPader for de to siste trinnene, 1. og 2. trinn.  
Skolen vil melde videre at det for inneværende år ikke finnes midler til opplæring 
for de ansatte. Det er også for lite midler til å kjøpe inn læremidler. Skolen vil 
måtte trenger en inntekt på 2,4 millioner for å kunne balansere budsjettet. 
Tilsvarende er behovet på BAKS på 1,2. Justeringer kommer i løpet av året, men 
det er lite sannsynlig at det dekker opp for inntektsbehovet. 
 
Lønnskostnadene er videreført med tanke på å beholde alle faste ansatte. 
Justeringer vil kunne skje i løpet av våren 2021. Det er tatt høyde for 
lønnsoppgjøret.  
 
Skolen har hentet inn et svært lavt beløp på Koronakontoen.  
 

• Hele merforbruket fra i fjor må tas med i budsjettet, det kan ikke fordeles på flere 
år.  



   

 

   

 

• Vi har ikke anledning til å levere et budsjett i minus.  
• Rektor vil ta kontakt med UDE for å få en dialog rundt skolens økonomi. Dette ble 

gjort også i fjor, uten resultater.  
• DS mener at vi må bruke det som er nødvendig for å kunne drive forsvarlig 

opplæring. Det er en symboleffekt i det at det ikke er satt av noen 
opplæringsmidler.  

• Den nye ressursfordelingen trer i kraft først i 2022. Slik det ser ut i dag, vil den 
ikke medføre noe særlig endring for Bygdøy skole.  

• Skolen har vært tro mot kravet til lærertetthet. Om nødvendig må man se på om 
det kan spares noe på lønn.  

• Skolens geografiske plasseringer gjør at man er prisgitt de elevene som bor i 
nærmiljøet.  

• Svært få barn på Bygdøy har søkt seg til andre skoler. Bygdøy har også noen få 
eksterne elever. 

 
BAKS sitt budsjett: Må også drøftes med UDE. Ser de løsninger som skolen ikke 
ser? Problemstillingen er antall elever opp mot antall ansatte. FAU er på med 
ønsker om gode aktiviteter. Det setter krav til innholdet og til de ansattes faglige 
kompetanse. 3. og 4. trinn er nå slått sammen til tross for korona. Dette for å 
spare på vikarer.  
Innspill:  

• Kan man se aktivitetene på BAKS i sammenheng med tilbudene på Bygdøy? Det 
gjøres allerede på den måten at barna deltar på ulike tilbud i BAKS-tiden. De 
ulike tilbudene er også en konkurranse om barna.  

• Vedtaket om antall halvtidsplasser har skolen måttet gå bort i fra pga korona. 
Dette har skolen vært pålagt.  
 
Utbygging av skolen: Denne er satt på vent fordi elevtallet har gått ned. Skolen 
kunne ha tilbudt kommunen å legge til rette for en spesialavdeling.  

 
Vedtak: 
Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for undervisning (202). 

  Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for bygg/transport (222). 
Driftsstyret vedtar skolens forslag til budsjett for Aktivitetsskolen (215). 
Driftsstyret delegerer økonomifullmakten for daglig drift til rektor. 

 
Sak 05/21  Rapportering av gaver 
  Gaver til skolen er rapportert inn, og leveres samtidig med budsjettet. 
  Vedtak: Rapport om gaver til Bygdøy skole 2020 tas til etterretning. 
 
Sak 06/21 Strategisk plan 2021 

Status forrige strategiske plan. Prosessen med ny strategisk plan. Foreløpig 
utkast drøftes.  
Ass.rektor la frem en skisse til ny plan. Verbaldelen skal ligger på skolenes 
hjemmeside f.o.m. dette skoleåret. De fleste tiltak føres videre. Fokusområder er 
ny læreplan og trygt og godt skolemiljø.  
Planen skal vedtas på neste driftsstyremøte. Innspill til planen tas imot skriftlig 
innen 10.02.21.  
 
Orienteringen tas til etterretning.  
 

Sak 07/21 Redusere BAKS sin åpningstid 
Åpningstiden ble utvidet i høst til kl. 17.00. Det er svært få, - noen ganger ingen 
som er på BAKS etter kl.16.30.  



   

 

   

 

 
Vedtak: Åpningstiden på BAKS er fra kl. 07.30 til kl. 16.30 fra og med 01.02.21. 

 
Sak 08/21  Undersøkelser og nasjonale prøver 
  Ledelsen orienterer om: 

- Lokal trivselsundersøkelse, medarbeiderundersøkelse, elevundersøkelse, 
trivselsundersøkelse 1-4. Trivselen er høy hos de ansatte. Den omfattende 
medarbeiderundersøkelsen kommer i februar. Trivselen er også høy hos elevene, 
men de skårer lavere på motivasjon og elevmedvirkning. Det meldes også om for 
stygg språkbruk på skolen.  
- Nasjonale prøver: Skolen er fornøyd med resultatene på engelsk, men ikke 
fornøyde med regning og lesing. Skolen vil derfor fortsatt ha fokus på leseplanen, 
i tillegg til å utarbeide en standard for begynneropplæringen.   

 
Sak 09/21 Skole- og klassemiljø 

Status på aktivitetsplaner, bruk av ordensreglene med mer. 
Handlingsplaner, aktivitetsårshjul og korona 
Status: Annerledes organisering av skoledagen (korona), gjør at det er færre 
konflikter i skolegården. Pr. dags dato er det tre pågående planer. 
 

Sak 10/21 Korona 
  Smittevern – skolens planer, erfaringer og tiltak (lavt fravær): 

Barneskolene er på gult nivå og har kunnet holde åpent siden gjenåpningen. Det 
har vært gitt jevnlig informasjon til hjemmene. Pr dags dato har skolen en ansatt i 
karantene. Fraværet meldes inn til utdanningsetaten ukentlig. I dag er det åpnet 
for mer fritidsaktiviteter for barna. Elevfraværet er forholdsvis lavt.  

   
Sak 11/21 Orientering fra rektor  

- Nye lærere: Tre nye ansatt i januar, to på 1.trinn og én på 6.trinn. Alle er gode 
tilskudd til skolen.  
- Status IKT: Alle elever på trinn 3.-7.trinn har læringsbrett nå. Rektor ønsker å 
kjøpe inn til trinn 2 nå. 2.trinns læringsbrett går ned til 1.trinn.  
DS har ingen innsigelser.  
 

Sak 12/21 Eventuelt: 
Vedleggene til DS ettersendes når de er klare.  Regnskapet kommer såpass sent at 
skolen ikke får sendt ut dokumentene i god tid. 
Neste driftsstyremøter:  
17.02. 
14.04. 
19.05.? 
16.06. 

 

Oslo 20.01.2021 

 

Astrid Giskegjerde     Svein G. Olsen 

Leder av driftsstyret      rektor/sekretær i driftsstyret 


