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Referent: John Myrlund 

Telefon: 22588900 

 

DRIFTSSTYREMØTE 17.1.2017  

 

8/2017: Innkalling og referat ble godkjent.  

 

9/2017: Nytt budsjett 202.  
Budsjettet ble gjennomgått. Skolens nye rammer gir skolen et handlingsrom til å bemanne ut fra 

behov som må dekkes. Det vil si styrking av 1.-4.trinn, spes.ped., styrking av satsingsområder og 

ledelse.  

 

Det må tas i betraktning at skolen skal ha en styrt elevtallsreduksjon fra høsten 2017.  

 

Det står oppført - 66.000,- i budsjett 202 for 2017. Dette må ses opp mot + 66.000,- i budsjett 222 

for 2017. 

Budsjett gjennomgått.  

 

Vedtak: Budsjett 2017 for Tåsen skole, funksjon 202, er vedtatt. 

 

10/2017: Nytt budsjett 222.  
 

Budsjettet ble gjennomgått. Tildeling for 222 ser ut til å være samsvarende med utgiftsbehovene.  

 

Det står oppført + 66.000,- i budsjett 222 for 2017. Dette må ses opp mot - 66.000,- i budsjett 202 

for 2017. 

Budsjett gjennomgått.  

 

Vedtak: Budsjett 2017 for Tåsen skole, funksjon 222, er vedtatt. 
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11/2017: Nytt budsjett 215.  
 

Budsjett gjennomgått. Driftsstyret stiller seg spørrende til at AKS har et merforbruk på 200.000,-, 

da dekningsgraden er såpass høy. Gitt at antall halvdagsplasser/ heldagsplasser påvirker de 

økonomiske rammene, må bemanning, innkjøp og inntekter i større grad harmoniseres. 

 

I løpet av tidlig vår 2017 må organisering og ressursbruk vurderes. Dette er særlig viktig med 

tanke på behovet for ny AKS-leder til høsten, da nåværende leder skal gå av med pensjon.  

 

Det er viktig at AKS tar høyde for nødvendige vikarmidler/ har plan for fravær, slik at dette ikke 

påvirker organisasjonen negativt. 

 

Budsjettet vedtas, men det legger til grunn at det skal gjøres en vurderinger av organisering og 

driftskostnader og inntekter i løpet av våren 2017. 

 

Vedtak: Budsjett 2017 for Tåsen skole, funksjon 215, er vedtatt. 

 

  

12/2017: Ny strategisk plan.  

Strategisk plan ble gjennomgått med drøfting av risiko, tiltak, måltall og prioriteringer.  

 

I korthet vil skolen ha fokus på lesing og skriving (i alle fag). En egen arbeidsgruppe nedsettes for 

å drive den faglige utviklingen for skolen. 

 

Utvikle kapasiteten hos de ansatte gjennom et læringsfellesskap for ansatte. Det vil si at skolen vil 

ha læringsledelse/ klasseromsledelsen som et viktig utviklingsområde for alle ped.ansatte. Med 

læringsledelse tenker skolen at det må sikres lederutvikling og pedagogisk utvikling for hele det 

pedagogiske personalet, samt utvikling skolens evnen til å håndtere uforutsette og krevende 

oppgaver. 

 

Sikre god spesialundervisning gjennom kompetanse, samt sørge for at oppfølging av vedtak ikke 

blir for sårbar ved eksempelvis sykefravær.   

 

Integrere Godt skolemiljø som naturlig del av læringsledelse, nye sentrale føring for arbeidet 

implementeres. 

 

Deltakelse i prosjekt "mer å hente", initiert av UDE sentralt, som handler om å ha høye 

forventinger til elevenes læringspotensial. Se for øvrig NOU 2016:14 

 

Vedtak: Strategisk plan for Tåsen skole 2017 er vedtatt. 

 

13/2017: Eventuelt 

 

Rektor sender ut forslag til møteplan 

 

 


