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Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 

Nordstrand skole Nordstrandveien 27 Telefaks: 23 38 40 40  

 1163 OSLO   
 Postadresse: nordstrand@ude.oslo.kommune.no  

 Pb 70 Nordstrand, 1112 OSLO www.nordstrand.gs.oslo.no  
 

Møtebok 

 

 
Til stede: Geir Moreite, Harald Irgens Jensen, Mariann Petersen, Dag Roar Fordal, Elin Daler, Tone Rekdal, Marthe 
Norwie og Jørgen Wahlberg 
Ikke møtt: Tone Elisabeth Kleiven 
Møtegruppe: Driftsstyret  
Møtested: Møterom 3  
Møtetid: Mandag 27.2.2017, kl. 18.00-20.00  
Referent: Dag Roar Fordal 
Telefon: 23 38 40 00 
Neste møte: 8.5.17 

 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

 
 9/17 Innkalling med saksfremlegg godkjent. 

 

10/17  Møtebok fra 16.01.2017 godkjent. 

   

11/17 Budsjett Aktivitetsskolen  

 

Driftsrapport 2016 – endelig status pr 31.12.2016.  

Avvik – 20 246 (-1,12 %)  

 

Merforbruk skyldes tapsføring av sykelønnsrefusjon fra 2014 og 2015 

 

Vedtak: 
Månedsrapporten pr 31.12.16 tas til etterretning.  

 
12/17 Budsjett skolen 

 

Driftsrapport 2016 – endelig status pr 31.12.2016. 

 Avvik – 332 707 (- 0,66 %) 

Forslag til vedtak: Månedsrapport pr 31.12.2016 tas til etterretning  

 

 

13/17 Årsregnskap og fullstendighetserklæring 2016 

I henhold til Utdanningsetatens hjemmeside og rammebrev for 2017, skal skolenes mer-

/mindreforbuk sammen med årsregnskapsrapport og fullstendighetserklæring for 2016 behandles i 

skolens driftsstyre. Protokoll fra driftsstyremøtet, fullstendighetserklæring og årsregnskap sendes 

Utdanningsetaten frist 7.mars 2017. 

Fullstendighetserklæringen skal skrives som et notat som omhandler en rekke momenter. 

Aktivitetsskolen inkluderes i skolens fullstendighetserklæring. 
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Oversikt over gaver. Vedlagt forrige DS møte. 

Skolen:  

Årsregnskapsrapport er skrevet på fastlagt skjema. Se vedlegg. Årsregnskapet for 2016 viser et 

merforbruk på kr 333 000. Summen er beregnet inn i budsjettet for 2017. Det vises til 

årsregnskapsrapport 2016.  

 

Aktivitetsskolen:  

Årsregnskapet for 2016 viser et merforbruk på kr. 20 246 som er lagt inn i budsjett for 2017. Det 

vises til årsregnskapsrapport 2016. 

 

Vedtak:  
 Det vedlagte årsregnskap for Nordstrand skole vedtas. 

 Det vedlagte årsregnskap for Aktivitetsskolen Nordstrand vedtas. 

 Den vedlagte fullstendighetserklæring vedtas. 

 

14/17     Budsjett Aktivitetsskolen  

  Månedsrapport 2017 – rapport pr 31.01.2017  

Avvik + 186 875 (+ 77,88 %) 

Avvik skyldes i hovedsak periodisering på sykerefusjon og oppholdsbetaling 

 
  Vedtak: Månedsrapporten pr 31.01.17 tas til etterretning.  

 

15/17 Budsjett skolen 

Månedsrapport 2017 – rapport pr 31.01.2017  

 Avvik – 163 310 (- 5,93 %) 

Stort avvik på Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon (- 104,45 %). Avviket 

skyldes i hovedsak transport til leirskole ikke er periodisert. 

  

Vedtak: Månedsrapport pr 31.01.2017 tas til etterretning  

  

16/17 Orientering fra skolen. 

 Fremdrift tiltak i strategisk plan med tilhørende tiltaks- og aktivitetsplan 

 Under tiltak i aktivitetsplan står det: "Sikre at VFL prioriteres i alle fag og i alle klasser" 

har skolen fått inn ekstern foreleser for å kurse personalet. Gjennomføres etter planen  

1. mars.  

 Vi gjennomfører ny økt i mars måned der lærerne planlegger en matematikktime sammen  

              og har felles erfaringsdeling etter at timen er gjennomført. Dette som en del av arbeidet  

     med å sikre at god undervisningspraksis spres.  

 Vi har hatt oppfriskningskurs i Trygg Læring (elevmegling) som en del av tiltakene for å  

              sikre et trygt læringsmiljø. 

 

 Aktuelle resultater, elevundersøkelsen og osloprøven i lesing 6. trinn 

*Osloprøven i lesing 6. trinn: Resultatene på prøven viser at vi har en forholdsvis lav andel 

elever på nivå 1 (laveste nivå) 13,5 %. Andelen elever på nivå 3 (høyeste nivået) er lavere 

enn forventet 23 %. Lærerne analyserer resultatene og iverksetter tiltak. Tilbakemelding på 

oppfølging av tiltakene i neste møte. 

*Elevundersøkelsen: Resultatene ble gjennomgått i møtet. Jevnt over stabilt gode 

resultater, men andelen elever som melder om at de føler seg mobbet på skolen har økt. I 

tillegg er det en klar økning i antallet elever som rapporterer om uro i timene. Resultatene 

er gjennomgått og analysert på teamene. Resultatene vil foreligge i skoleporten i mars. 

 

 Informasjon om foreldreundersøkelsen 2017. Ny undersøkelse som gjennomføres denne 

våren. 

 Orientering om driftsstyreopplæring 2017 
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17/17 Innspill/drøfting til høringsutkast vedr. ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo  

Høringsutkast sendes til DS for å komme med forslag og endringer. Høringsutkastet sendes 

inn innen fristen 7.3.  

 

18/17 Leder DS orientererte om status i prosessen med å ansette ny rektor. To søkere til stillingen.  

           Innstilling i midten av mars.  

  

19/17 Orientering fra FAU 

  

20/17 Eventuelt  

 Informasjon om Sommerskolen. 
 


