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DRIFTSSTYREMØTE 24.5.2016  

 

19/2016: Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling godkjent, men referatet hadde fått feil dato. Rettes til neste møte og godkjennes etter 

retting. 

 

20/2016: Fag og timefordeling. Vedtakssak. 

Det ble drøftet ulike aspekter ved ny fag- og timefordeling. Med de økonomiske utfordringer 

skolen står i er det nødvendig å begrense aktiviteten til kjernevirksomheten. Ulike 

satsningsområder som har et kostnadsspørsmål knyttet til seg avventes. Fysisk aktivitet (fysak) 

skal opprettholdes, og den skal fortrinnsvis legges slik at elevene får avbrekk ved lengre 

undervisningsbolker. Fysak skal både brukes som et pedagogisk opplegg og er ikke regnet som 

friminutt. Ved legging av timeplan skal vedtak i utgangspunktet sikres fortrinn ved behov for 

prioriteringer. Organisering av spesialundervisning tas opp til ny vurdering.     

Fag- og timefordeling: Vedtatt 

 

21/2016: Økonomi.  

Månedsrapporten ble gjennomgått i møtet. Budsjettet følges og utviklingen ser ut til å samsvare 

med ønske om økonomisk balanse. 

Månedsrapport: Vedtatt 

 

22/2016: Strategisk plan. Det ble orientert om utvikling og status. 

Skolen ønsker å vektlegge skriving som grunnleggende ferdighet. Det er en kritisk faktor å 

opprettholde de positive sidene ved både regning og lesing, samt sikre utvikling av engelsk. GSM-

planen må opprettholdes og videreutvikles. Påbegynt arbeid for utvikling av AKS må befestes og 

utvikles videre. 

Strategisk plan: tatt til orientering. Ny plan vedtas 16.juni 

 

23/2016: AKS. Rapport og utvikling. 
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Hovedfunn i større rapport om AKS ble drøftet. Det er gjøres en økt innsats blant ansatte for 

utvikling av AKS. Arbeidet som gjøres er mer systematisk og målrettet for å møte nye krav og 

forventninger. 

Rapportering om status AKS: Tatt til orientering 

 

24/2016: Eventuelt 

Det er behov for å velge et nytt varamedlem. Erik Åtland har flyttet ut av Oslo. 

 
Kopi til: Arkiv 


