
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Bygdøy skole 

 

      

Oslo, den 19.05.21  
   
Referat fra driftsstyremøte 19.05.2021   
  
Tilstede på Teams:    
Astrid Giskegjerde    
Tommy Gilen    
Anne-Lise Bergenheim    
Heidi Park    
Anouska G. Andenæs   
Marit K. Sømme    
Ina Gilbo    
Famke Van Veen   
Svein G. Olsen    
  
  
Sak 26/21  Godkjenning av innkalling og dagsorden  

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent.  
  
Sak 27/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.02.21  

Vedtak: Protokoll fra driftsstyremøtet 17.02.21 er godkjent.  
  

Sak 28/21  Skoledriftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskolen pr. april:   
BAKS har med seg et underskudd fra flere år tilbake. Aktiviteten har gått ned 
dette skoleåret, noe som i stor grad skyldes korona. Merutgifter føres på 
koronakontoen. Antall ansatte reduseres noe til høsten og behovet vurderes 
halvårig. Voksentettheten er 1:24. Se vedlegg.  
Vedtak: Regnskapet pr. 30.04.21 tas til etterretning.  

  
Sak 29/21 l. tertialrapport med prognose for årsregnskap:   

For skolen ser det ut til å gå mot et merforbruk for inneværende år, 
tilsvarende fjorårets. Dette skyldes i hovedsak store IKT-investeringer, hvor 
vi har gått 1:1 i løpet av skoleåret. Refusjon for korona er ført.    
Vedtak: Kvartalsrapporten med prognosen for årsregnskap godkjennes.  

  
Sak 30/21 Korona  

Erfaringer og endringer.   
Gult nivå nå. Noe strengere organisert enn på forrige gule nivå. Mange elever 
er klare for ordinære skoledager. Noen strever med å overholde reglene. 
Førskoledagene gjennomføres som i fjor, uten foresatte.   

  
Sak 31/21  Fag- og timefordeling/rammetimetall  

Rektor legger fram forslag til disponering av fag og timer for neste skoleår.   
Det er tatt ned ca. ett årsverk fra i fjor. Ingen overtallige. Timene er fordelt i 
henhold til lærernormen og skolens behov.   



Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens forslag til fag- og 
timefordeling/rammetimetall for skoleåret 2021-2022.  

  
Sak 32/21 Ordensreglement for Bygdøy skole  

Ordensreglementet for kommende skoleår. Driftsstyret drøfter el-
sparkesykler, sykling til skolen, mobilklokker etc., og fremmer eventuelle 
endringer på DS-møtet i juni.   
Det er foresatte som avgjør om barnet får sykle til skolen, men DS kan 
utarbeide anbefalinger. Sykkelopplæring gis på 4.trinn. Bør denne flyttes til 
3.trinn? Skolen har begrenset med sykkelplasser i skolegården. Disse er 
forbeholdt de eldste elevene. Mobiler leveres inn på trinn 5-7. Mobilklokker 
er først og fremst en utfordring på BAKS. Saken tas til neste møte og til FAU 
og elevrådet.   

  
Sak 33/21  IKT og læremidler  

IKT-innkjøp og valg av læremidler.   
Skolen går til innkjøp av en digital læringsplattform hvor samtlige lærebøker 
er digitalisert. Nettbrettet med tilhørende læringsressurser vil erstatte de 
fleste trykte lærebøker. Det vil bli vurdert fortløpende om det også er behov 
for trykte bøker, særlig på de laveste trinnene og i faget 
matematikk. Skolen vil ha som policy at elevene også skal lese trykte tekster 
og skrive for hånd i skrive- og regnebøker.   
Vedtak: Orienteringen om skolens bruk av midler til IKT og til innkjøp av 
læremidler for kommende skoleår tas til etterretning.  
  

Sak 34/21  Skole- og klassemiljø  
Status på aktivitetsplaner med mer.  
Kun en pågående aktivitetsplan nå. Totalt ca. 15 planer i løpet av skoleåret. 
Overgangene mellom nivåene har gitt noe uro. Det har vært ro og 
forutsigbarhet på rødt nivå. Det har vært noe utfordrende guttemiljø på 
6.trinn på fritiden. Foresatte er orientert og tar tak. DS tilrår et nærmere 
samarbeid med de lokale aktivitetstilbudene.     
Vedtak: Orienteringen om skole- og klassemiljø tas til etterretning.  

  
Sak 35/21  Orientering fra rektor  

-Nye tilsettinger: En ny lærer er tilsatt. En utlysning gjenstår.   
-Avslutning av skoleåret: Vil være preget av de begrensningene som 
smittevernreglene gir.   

  
Sak 36/21  Eventuelt:  

Ingen saker.    
  

  
  
  

Astrid Giskegjerde       Svein G. Olsen  
Leder av driftsstyret       rektor/sekretær i driftsstyret  
 

 



Notat fra BAKS-leder til DS 19.05.21  
Vedrørende økonomien til BAKS  
  
Vi har fått inn betydelig lavere inntekt enn vi budsjetterte med grunnet uventet stort 
frafall i antall elever. Dette mener vi bestemt er en konsekvens av koronasituasjonen. Vi 
har ikke kunnet sette inn de tiltakene vi hadde planlagt for å holde på de eldste elevene. 
Elevene synes det har vært kjedelig å måtte være i kohorter og ikke kunne få leke med 
hvem de vil.   
Veldig mange har gått hjem tidlig. Dette skyldes også at foresatte har hatt hjemmekontor. 
De har sett at plassen ikke brukes og dermed sagt opp.  
Tiltak:  

• Vi omposterer lønnen til 2 ansatte (januar-juli) til koronakontoen  
• Vi omposterer 50% av utgiftene til mat til koronakontoen (januar-juli) fordi 

vi har måttet kjøpe dyrere ferdigretter  
• Vi får inn ekstra midler på koronakontoen i juni  
• Vi reduserer baselederstillingen med 40 % mens Katja er i fødselspermisjon  
• Vi nedbemanner med en stilling fra og med 1.august  
• Vi ansetter på halvårskontrakter  
• Vi fortsetter å gjøre en innsats for å beholde de eldste barna (blant annet 

bruke I-pad til Minecraft etc.-et sterkt ønske fra elevene, matlaging etc.)  
  
 

 

 

 

Neste møte: onsdag 16.juni   

 


