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Møtereferat 

 

 

Til stede: Ingeborg Briseid Kraft (V), Terje Olav Moen (A), Kristin Vik (H), Morten 

Østerholt (foresatt) og Stine Nordgren Johannesen (foresatt), Morten Henriksen  

(ansatt), Cathrine Amundsen (ansatt), 

Yngvil Hestenes (rektor) og Guro Sætereie (AKS-leder) 

Møtegruppe:  Driftsstyret 

Møtested:  Berg skole 

Møtetid:  01.03.17 

Referent:  Guro Sætereie 

Vår ref GS 

Neste møte  Mandag 8. mai kl. 16:30 

 

 

 
Referat fra driftsstyremøte 01.03.17 

 

SAK 08.17 - Godkjenning av referat fra 18.01.17: Referat godkjent 

 

SAK. 09.17 - Informasjon fra skolens ledelse 

Det er pr i dag 52 barn som bor innenfor skolens inntaksområde som skal begynne på Berg skole til høsten. 

I tillegg har 7 barn søkt overflytting til Berg fra andre skoler. I stedet for å etablere to fulle klasser og gi 

avslag til 3 elever, ønsker skolen å gi tilbud til alle skolestartere som søker Berg. Dette for å tenke 

langsiktig mht å bygge opp ny skole. Dersom skolen begrenser antall elever nå, vil dette påvirke inntak 

senere år mht til plass til elever som flytter inn i området, søsken osv.  

  

Skolen har utlyst ledig undervisningsstilling fra høsten 2017.  

 

Det gjennomføres en foreldreundersøkelse i Osloskole i perioden 15.03.-07.04.17. Undersøkelsen er 

forankret i Byrådssak 147/16 Tiltaksplan for et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo og 

etablering av mobbeombud. Foresatte får informasjon snart.  

 

Ny ressursfordelingsmodell i Osloskolen har vært ute på høring. Hensikten er å få til en mest mulig 

rettferdig fordelingsnøkkel for skolene i Oslo. 

 

Sommerskolen skal ha tilbud på Berg skole i uke 26 og 27.  

 

 

SAK. 10.17 – Endring i regler for benyttelse av halvdagsplass ved Berg Aktivitetsskole  

 

Berg Aktivitetsskole ønsker å ha et godt tilbud for alle elever på 1.-4. trinn i samsvar med Aktivitetsskolens 

rammeplan og Oslo- standarden. 

  

Driften av Aktivitetsskolen er i hovedsak basert på foreldrebetaling. Den skal dekke lønn til ansatte og drift 

av virksomheten. Hver høst søkes det midler til barn med særskilte behov, og det varierer fra år til år hvor 

mye vi får tildelt i støtte. 

 

Det siste året har vi sett en stor økning i antall halvdagsplasser ved Berg Aktivitetsskole.  



2 

Pr. 1. mars 2017 er det 28 % som har halvdagsplass. Dette fører til utfordringer med hensyn til budsjettet 

og disponering av dette. I budsjettet for 2017 har vi tatt høyde for at det er opp mot 30 % fra 1. august som 

har halvdagsplass. Budsjettet for 2017 viser at vi uten mindreforbruket på kr. 244 000 fra 2016, ville ha fått 

et underskudd. 

 

Konsekvensene ved en økning på antall halvdagsplasser på opp mot 30 % eller over er et driftsunderskudd. 

Dette vil medføre lavere bemanning og dårligere kvalitet innholdsmessig, sammenliknet med det vi i dag 

tilbyr på Berg AKS. 

 

Driftsstyret har ansvaret for å vedta rammer for en bærekraftig drift, som også sikrer evne til å levere 

kvalitet i ordningen etter føringer fra rammeplanen for Aktivitetsskolen. 

  

Ulike løsninger: 

1. Et tak på antall halvdagsplasser på 25 %. 

– 4. trinn prioriteres. Hvis ikke ledig plass innføres venteliste og loddtrekning blant søkere 

på venteliste som har søkt innen søknadsfristen.  

– Tidsplan for disponering av halvdagsplassene gjelder for et semester av gangen.  

– Kun to dager i ferier. De to dagene kan ikke endres etter påmelding. 

– Søknadsfrist 1. mai og 1. november for kommende semester.  

2. Halvdagsplass tilsvarer kun tre dager pr. uke og to dager i ferieuken. Tre faste dager pr. semester. 

Søknadsfrist 1. mai og 1. november for kommende semester.  

3. Halvdagsplass bindes til å kunne disponere 3 timer på MorgenAKS og 9 timer på ettermiddagen. To 

dager i ferier. Søknadsfrist 1. mai og 1. november for kommende semester.  

 

AKS-leder har hentet inn informasjon og erfaringer fra andre Aktivitetsskoler. 

Rektor og AKS-leder anbefaler løsning nr. 1 for Berg AKS:  

 

Innstilling:  
Driftsstyret vedtar et tak på antall halvdagsplasser på 25 %. 

– 4. trinn prioriteres. Hvis ikke ledig plass innføres venteliste og loddtrekning blant søkere 

på venteliste som har søkt innen søknadsfristen 

– De som allerede har halvdagsplass kan beholde den om det er ønsket. Regnes innenfor 

taket på 25% 

– Rektor kan i enkeltsaker vurdere og avgjøre om et barn har behov for halvdagsplass 

– Tidsplan for disponering av halvdagsplassene gjelder for et semester av gangen  

– Kun to dager i ferier. De to dagene kan ikke endres etter påmelding 

– Søknadsfrist 1. mai og 1. november for kommende semester 

– Halvdagsplass kan når som helst endres til heldagsplass 

– Ved eventuelle endringer i regelverk for oppholdstid fra kommunen, vil reglene for 

halvdagsplass på Berg AKS vurderes på nytt i driftsstyret 

 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar innstillingen enstemmig. 

 

 

 

SAK 11.17 – Årsregnskapsrapport 2016. Fullstendighetserklæring. 

-Se egne vedlegg. 

Fordelt på poster – se vedlegg budsjettjusteringer 2017 

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner fullstendighetserklæring og årsregnskap for 2016 for skole og AKS. 
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SAK. 12.17 - Økonomi pr. januar 2017.  Budsjettjustering i forhold til mindreforbruk  2016. 

 

Skolen har pr. regnskap for januar et negativt avvik på kr. 425 207,- Lønnsutgiftene har et positivt avvik på 

kr. 107 519,-. Driftsutgifter har negativt avvik, blant annet fordi lærebøker kjøpt i desember ble belastet 

januar. ( kr 290 000,- ). Vi har heller ikke fått sykerefusjon utbetalt i januar. Mindreforbruket fra 2016 er 

enda ikke er synlig i regnskapet. Avviket vil da bli "rettet opp."   

 

Aktivitetsskolen har pr. regnskap for januar et positivt avvik på kr. 190 539,- Vi har hatt lavere lønns og 

driftsutgifter enn budsjettert i januar. Dette vil jevne seg ut fremover. Inntekt oppholdsbetaling i januar var 

som forventet.  

  

Skolen hadde et mindreforbruk  på kr 886 000,-  i 2016. Mindreforbruket er foreslått fordelt på artene lønn, 

læremidler, inventar og utstyr, IKT-lisenser, bibliotek og IKT.  

Aktivitetsskolen hadde et mindreforbruk  på kr. 244 000,-  i 2016. Mindreforbruket foreslåes overført til 

artene vikarer, bibliotek, materiell, opplæring og inventar og utstyr. 

 

Vedtak:  

Driftsstyret tar regnskap pr. januar for skole og AKS til etterretning.   

 

Driftsstyret godkjenner skolens forslag til budsjettjustering av mindre- forbruket for skolen for 2016. 

 

Driftsstyret godkjenner skolens forslag til budsjettjustering av mindre- forbruket for AKS for 2016. 

 

 

SAK. 13.17 - Eventuelt  

- Skolebehovsplan for hele Oslo kommer 15. mars. Rektor sender den ut til alle medlemmer så raskt 

som mulig. Høringen har frist 15. Mai. Drøftes i alle organer i skoler. Uttalelsene må vedtas før 

frist 15. Mai. 

 

- Rektor gjennomgikk opplærings-PowerPoint for driftsstyremedlemmer fra etaten.  

 

- Møtedato: Mandag 8. mai kl. 16:30 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


