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Møtereferat 

 

 

Til stede: Morten Østerholt (foresatt), Kevin Skog (foresatt), Ingeborg Briseid Kraft (V), 

Terje Olav Moen (A), Kristin Vik (H), Kristine Stedje (1.vara ansatt) og Morten 

Henriksen (2.vara ansatt) 

Yngvil Hestenes (rektor)  

Forfall: Linn Johanne Haaland (ansatt) og Cathrine Amundsen (ansatt) 

Møtegruppe:  Driftsstyret 

Møtested:  Berg skole 

Møtetid:  7.3.18  

Referent: Ane Elisabeth Selinger 

Vår ref AES 

Neste møte  Tirsdag 22. mai kl. 16:30 

 

 

Referat fra driftsstyremøte 7.3.18 

 

 

SAK 08.18 – Godkjenning av referat fra 17.01.18 

 Godkjent 

SAK 09.18 - Informasjon fra skolens ledelse 

- Skolen har utlyst undervisningsstillinger. Det var 73 søkere til stillingene. Det er 

gjennomført mange intervjuer.   

- Skolen utlyste stilling som førstekonsulent på kontoret. Åse Marie Berg er tilsatt fra 

01.06.18.   

-    Skolebehovsplanen 2019-2028 er sendt på høring med høringsfrist 

24.05.2018. Planen er tilgjengelig på Oslo kommunes hjemmeside. Høringsdokumentet 

utarbeides på grunnlag av elevtallsframskrivninger fra oktober 2017, samt bystyrets vedtak 

ved behandling av Skolebehovsplan 2018-2027 og budsjett for 2018. Etter endt høring vil 

Utdanningsetaten på bakgrunn av innspill fra høringsrunden utarbeide endelig utkast til 

skolebehovsplan. Denne vil bli oversendt Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Det 

tas sikte på at Skolebehovsplan 2019-2028 legges fram for bystyret i september 2018 

sammen med byrådets budsjettforslag for 2019. Bystyret vil da vedta Skolebehovsplan 

2019-2028 i desember 2018.  
Det foreslås at Berg og Bjølsen + deler av Tåsen skole skal tilhøre nye Voldsløkka 

ungdomsskole. Mellomløsning frem til skolen står ferdig er ikke avklart.  

-    Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse skal gjennomføres i Osloskolen, i 

Perioden 12.03-15.04.18. Gjennomføring av Foreldreundersøkelsen er forankret i 

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

etablering av mobbeombud. Undersøkelsen gjennomføres som en nettundersøkelse med 

utsendelse til foresatte via e-post og sms. 

 

SAK 10.18 – Nytt budsjett 2018 – Skolen 

- Foreløpig budsjett for 2018 ble lagt frem for driftsstyret 17.01.18. Driftsstyret uttrykte 

bekymring i forhold til skolens foreløpige tildeling, og kom med følgende uttalelse: 
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Driftsstyre mener det foreløpige budsjettet er uforsvarlig. Dette vil medføre et svekket 

opplæringstilbud for elevene. 

- Skolen har nå fått de endelige rammene for 2018. I denne tildelingen ble Berg skole kuttet 

med ytterligere kr. 406 000,-  

- Skolen har nå fått beskjed om å legge inn i budsjettet kr. 219 000, til forventet statlig 

tildeling økt lærertetthet og kr. 500 000,- til forsterket 1-4. trinn vår 2018 ( 7/12 av 

tildeling 2017). Det har vi gjort.  

- Vi har også lagt inn kr. 85 000,- til tilskudd administrasjon bygging og kr. 100 000,- til 

ekstratildeling renhold i forbindelse med nytt kroppsøvingsbygg.     

- En rekke tiltak for å redusere utgifter er foreslått.  

o Vi sier opp avtale med vaktselskap fra 01.08.18, vedrørende mobilt vakthold på 

kveldstid. 

o Fra 01.03.-31.07. har vi kun 40% sosiallærerstilling. (Kutt fra 100%) 

o En lærer er nå sykmeldt 50%. Det er ikke satt inn vikar, men lærere har blitt 

omplassert.  

o Lærer som sluttet i februar hadde 100% stilling. Hun har kun blitt erstattet med en 

73% stilling.  

o Ca. 140% stilling som assistent har ikke blitt erstattet. (3 assistenter har sluttet i 

vinter.) 

o Ikke lønnsutgifter til førstekonsulent i mai måned.  

o Generell innsparing på alle skolens utgifter.   

  

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner budsjett for 2018. Driftsstyret er bekymret for at elevenes 

opplæringstilbud vil bli svekket, og for at det skal gå ut over lærer og assistenters arbeidsforhold. 

 

 

SAK 11.18 – Årsregnskap 2017 - skole. 

- Se egen årsregnskapsrapport.  

- Skolen fikk et mindreforbruk på kr. 272 313,- i 2017. Skolen forslår at mindreforbruket i 

sin helhet overføres til art 11090 øremerket læremidler. Som ny skole har vi  

kr. 500 000,- igjen som øremerkete prosjektmidler til læremidler.  

- Fullstendighetserklæring er utarbeidet.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner årsregnskapet for 2017 og fullstendighetserklæringen. 

 

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

2017. 

 

 

SAK 12.18 – Årsregnskap 2017 Aktivitetsskolen 

- Se egen årsregnskapsrapport.  

- Aktivitetsskolen fikk et mindreforbruk på kr. 189 691,-. Dette er foreslått fordelt på ulike 

arter. Se eget budsjettjusteringsdokument.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner årsregnskapet for AKS for 2017 
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Driftsstyret godkjenner skolens forslag til budsjettjustering av mindre- forbruket for AKS for 

2017. 

 

 

SAK 13.18 – Elevundersøkelsen 

- Se eget dokument. Indeksresultatene i saksdokumentet for Oslo kommune var resultatet for 

alle trinn. Under er resultatene for Oslo kommune 5. trinn.  

 
Driftsstyret tar elevundersøkelsen til orientering. 

 

SAK 14.18 -  Eventuelt 

Ny møtedato: tirsdag 22.05.18 

 

 

 

 


