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Protokoll fra driftsstyremøte 20.01.20 
 

Tilstede:  Astrid Giskegjerde, foreldre representant    

Anouska Godtfredsen Andenæs, foreldrerepresentant    

Tommy Gilen, politisk representant (H) 

Heidi Park, politisk representant (A) 

Gordana Elvestuen, vara for Anne Lise Bergenheim  (V) 

Anders Leikarnes, ansattrepresentant 

Marit Sømme, ansattrepresentant  

  Svein G. Olsen, rektor og sekretær for DS 

Famke B. Van Veen, ass. rektor 

 

Forfall:  Anne Lise Bergenheim 

 

I tillegg:  Anders Rosenlund, foresatt og medlem i FAU 

 

 

Sak 01/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

Under denne saken presenterte alle seg med navn og hva de representerer i driftsstyret. 

DS konstituerte seg valgte Astrid Giskegjerde til leder og Anouska Godtfredsen til 

nestleder for 2020.   

 

   Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent. 

 

 

Sak 02/20 Godkjenning av protokollene fra styremøtene 23.10.19 og 04.11.19. 

Protokoll fra 04.11.2019, sak 44/19. Vedtaket hadde mangler i første setning: 

Protokollen endres til: Driftsstyret ved Bygdøy skole ber skolens administrasjon om å 

kjøpe inn riktig fordeling av nettbrett og pc-er, slik at det kan drives forsvarlig 

undervisning, og at skolen kan møte kravene i den nye læreplanen. Innkjøpene må være 

gjort innen skolestart høsten 2020. 

 

Vedtak: Protokollene er godkjent med retting i protokoll av 04.11.19, sak 44/19. 

 
 

Sak 03/20 Strategisk plan 

Assisterende rektor Famke Van Veen presenterte strategisk plan slik den nå foreligger, 

og slik personalet har fått den forelagt. Det er mye som videreføres fra i fjor. I år er 

hovedfokus innføringen av fagfornyelsen (læreplanen som starter opp 1. august 2020). 

Famke orienterte om tiltakene under de ulike satsingsområdene. 

 

Vedtak: Strategisk plan for Bygdøy skole 2020 er vedtatt. 

 

 

Sak 04/20 Skoledriftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskolen pr. 31. desember 2019. 

Rektor redegjorde for status på årsregnskapet. Årsakene til at merforbruket i skolens 

regnskap er redusert i forhold til prognosen har ulike årsaker: det har blitt spart på 
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vikarlønn og innkjøp generelt, assisterende rektor-stilling var ubesatt tre måneder, 

minimale utgifter til opplæring og flere uventede justeringer fra Ude den siste tiden.  

Det store merforbruket på Aktivitetsskolen skyldes at elever slutter i løpet av året. Vi 

har få av de eldste elevene på Aktivitetsskolen. 

 

Vedtak: Regnskapet pr. 31.12.19 tas til etterretning. 

 

 

Sak 05/20 Budsjett 2020 

Forslaget til budsjett ble lagt fram for driftsstyret. Rektor viste til en økning i tildelingen 

fra i fjor og at det derfor var litt enklere å legge budsjett for skolen for 2020. Det er 

likevel ikke veldig mye å hente til oppgradering av maskinparken eller til innkjøp av 

lærebøker og læremidler i forbindelse med innføringen av fagfornyelsen.  

 

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 06/20 Elevundersøkelsen, sosialt miljø og Aktivitetsplaner 

Rektor og assisterende rektor orienterte om elevenes svar på elevundersøkelsen. 

Assisterende rektor presenterte i korte trekk  tendensene, hva vi er fornøyd med og hva 

vi må jobbe mer med inneværende år. Det arbeides med resultatene på trinnene og i den 

enkelte klasse. I tillegg arbeider elevrådsrepresentantene med å utarbeide en 

presentasjon etter egen analyse, som skal opp i SMU og presenteres for elevene.  

 

Trivselsundersøkelsen for 1. – 4. trinn gir oss tall på at de aller fleste trives på skolen, 

men at de ikke synes de får være med nok å bestemme.  

 

Presentasjonene ettersendes medlemmene av driftsstyret. 

 

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.  

 

 

Sak 07/20 Nasjonale prøver 5. trinn. 

Til tross for de utfordringene trinnet har vært gjennom, med omrokeringer og 

lærerbytter, så har resultatene gode både i lesing og engelsk. Skolen har ambisjoner om 

at flere skal komme over på nivå 3 og at vi skal ha færre på nivå 1 i matematikk. Vi vil 

analysere resultatene i den enkelte klasse, hvor resultatet fra analysen skal være med å 

utforme undervisningen framover. Resultatene for nasjonale prøver ettersendes 

medlemmene av driftsstyret.  

 

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.  

 

 

Sak 08/20 Orientering. 

- Investeringer - ikke sparing.  

Til tross for at merforbruket i regnskapet som lenge lå an til å bli stort, men som nå er 

innenfor +/- 1%, har områdedirektør gitt signaler på at dette er et år for investering, ikke 

sparing. Skolen må være klar for å møte fagfornyelsen i august. Dette er helt i tråd med 

driftsstyrets klare anmodning i november 2019. 

 

- Nybygget. I skolebehovsplanen står det fremdeles at reguleringsplanen ikke er vedtatt, 

at det planlegges for en B3 skole og at tidsplanen for ferdigstillelse av nybygg er 

skolestart 2021.  
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I forbindelse med samtale om elevtallet på skolen, ønsker DS en oversikt over antall 

barn i skolekretsen og hvor mange som velger annen skole.  

 

-Bemanningssituasjonen. Rektor orienterte om at 3 lærere slutter pga. av naturlige 

årsaker. Det arbeides med rekruttering av nye lærere. 

 

 

Sak 09/20 Eventuelt. 

Møteplan framover: 11.03., 13.05. og 17.06. Alle møter fra kl. 16.00-18.00 

Det siste møtet inkluderer også en felles sommeravslutning fra kl. 18.00-21.00 

 

Sak på neste møte: Orientering fra BAKS (aktivitetsskolen) 

 

 

 

 

 

_________________      _______________ 

Astrid Giskegjerde      Svein G. Olsen 

Leder av Driftsstyret        Rektor/sekretær i Driftsstyret 


