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Referat Driftsstyret, 6.september 2021 

 

SAK 19.21 – Godkjenning av referat fra 31.5.21 

 Godkjent 

SAK 20.21 – Valg av fungerende driftsstyreleder ut 2021 

- Driftsstyreleder Ingunn Borlaug Lid har gått ut av skolens driftsstyre da hun ikke 

lenger har barn ved skolen. Det må velges ny leder ut 2021.  

- Reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen 1-6. Konstituering, leder- og 

sekretariatsfunksjon: " Rektor innkaller til konstituerende møte i driftsstyret 

innen én måned etter oppnevning. Valg av leder og nestleder for driftsstyret 

holdes som flertallsvalg (jf kommuneloven § 35 nr. 3). Elev og ansatt kan ikke 

velges til leder eller nestleder. Rektor er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen." 

- Lise Angell velges som ny leder ut året. 

- Petter Færevaag flytter ut av bydelen. Det er avtalt erstatter for han.  

 

SAK 21.21 – Informasjon fra skolens ledelse 

- Det har vært en fin oppstart på nytt skoleår. Vi har pr. i dag 466 elever ved 

skolen. 

- Skolen har for tiden smittevernstiltak på grønt nivå. 6.trinn har hatt noen dager 

med hjemmeundervisning, men det er nå kontroll over smitten. Foreldremøtene 

som skulle vært denne uken er utsatt for å unngå smittespredning. Det kom 
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spørsmål om hvordan opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø. Alle ansatte 

oppfordres til å vaksinere seg, holde avstand og å teste seg. Det er bestilt 

hurtigtester til ansatte. Det er også bestilt hurtigtester til 7.trinn som skal på 

leirskole. 

- Alle stillinger er besatt.   

- Det er ansatt ny undervisningsinspektør Linn Løkken. Hun tiltrer 15.09.21.  

 

SAK 22.21 - Regnskap Berg skole pr. juli /august 2021 

- Mindreforbruk kr. 556 000,- for 2020 er overført skolen.  

- Vi har også fått inn stipender til videreutdanning, 3-diagnoser (kr.297 000,-) og 

kr 60 000,- tilskudd til lisenser.  

- Skolen har fått kompensasjon for ekstra utgifter tilknyttet korona på ca.            

kr. 330 000,-.  

- Regnskapet for juli viser et negativt avvik på kr. 79 930,- i budsjettet. 

- Vi har hatt for høye lønnsutgifter i forhold til budsjett, og har et negativt avvik i 

juli på kr. 425 980,-. I august er avviket blitt redusert til et negativt avvik på ca. 

250 000,-. Vi har imidlertid brukt mindre på drift enn det som er lagt i budsjettet.  

 

Forventede ekstra tildelinger:  

- Vi vil få stipend på ca. kr. 300 000,-  

- Økt elevtall (økning på 16 elever fra telledato 01.10.20) fører til at vi kommer til 

å få en høstjustering på ca. kr. 340 000,- (16 x kr. 21 040,-) 

- Skolen vil få en ekstra tildeling til 3 diagnoser for høstsemesteret (ca. kr. 300 

000,-.) 

- Vi får tilskudd til digitale læremidler kr. 99 000,-  

 

Drift:   

- Vi må fase ut en del pc-er. Vi har bestilt 70 PC'r. Det vil koste ca. kr.  350 000,-. 

Vi vil få noe økonomisk kompensasjon fra Sommerskolen mot at de får låne utstyr 

av oss.  

- Vi har bestilt ny gressklipper. Vi planlegger innkjøp av ca. tre sløydbenker og en 

bokreol til biblioteket.   

 

Lønn:  

- Til disposisjon på lønnsmidler ut året har skolen pr. julirapport kr. 17 013 523,- i 

regnskapet. Det er 5 måneder igjen av året.  

Det vil si til disposisjon ca. kr. 3 400 700,- til lønn pr måned.  
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Vi regner med lønnsutgifter pr mnd. ut året på ca. kr 3 470 000,- pr. mnd.  

- Vi vil få fødselsrefusjoner for fem ansatte i permisjon. Dette utgjør for høsten ca. 

kr. 900 000,- 

- Beregnet høst 2021 er 35,55 årsverk: 17,15 årsverk 1.-4. trinn, 

13,47 årsverk 5.-7. trinn og 3,27 årsverk til spesialundervisning/særskilt norsk. 

Fysak og leksehjelp er lagt på assistenter. I tillegg kommer årsverk til kommunalt 

tilsatte.  

  

Vedtak:  

Driftsstyret tar regnskap per juli 2021 for skolen til etterretning.  

SAK 23.21 - Regnskap per juli/august 2021 – Aktivitetsskolen 

- Mindreforbruk fra 2020 på kr. 438 000,- er overført. 

- Aktivitetsskolen har til sammen fått utbetalt kr. 101 000,- i korona-støtte.  

- Regnskaper per juli viser et positivt avvik på kr. 50 533,-. 

- Lønnsutgifter pr. juli i tråd med budsjett.  

- Til disposisjon i budsjett ut året pr. juli er kr 3 850 348,-. 5 måneder igjen gir kr. 

770 000,- til disp. hver måned ut året. Lønnskostnadsarket i tråd med 

ansettelser beregner kr 667 000,- pr mnd.  

- Det er forventet ekstra tildeling i høst til barn med særskilte behov.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret tar regnskap per juli 2021 for aktivitetsskolen til etterretning.  

 

SAK 24.21. – Eventuelt 

- Dato for neste møte: 22.11.21 

  

 

 


