
   

  

  
   Oslo kommune 
   Utdanningsetaten                    

  Grindbakken skole 
  

 

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Grindbakken skole  Telefon  22 13 92 50 
 Måltrostveien 106  Telefax  22 13 92 51 
 0786 OSLO   
    

    

 

Referat fra driftsstyremøte 13.03.18 
 

Til stede:  Merete Bø Strand-Nielsen 

Alexander Kopp 
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Heidi Ofstad (vara for Mari Berge Strandbråten) 

Siri E. Mohr 

Sigrun Isdal 

Fravær: Johannes Kaasa (ikke meldt) 

    

 

 

Sak 09/18 Godkjenning av referat fra møtet 17.01.18 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent. 

 

 

Sak 10/18 Budsjett 2018, for skolen. 

 Sigrun Isdal orienterte. 

Endelig budsjett for skolen viser at skolen for 2018 får kr 800 000 mindre med 

ny ressursfordelingsmodell i forhold til gammel modell. Utdanningsetaten har 

informert skolene som har fått redusert tildeling med ny modell, om at de kan 

budsjettere et inntektskrav på 5/12 av beløpet som er redusert med ny modell. 

Skolen har laget et budsjett som går i balanse, men som mangler en del 

forventede inntekter/overføringer. Selv med disse overføringene mangler 

skolen rundt kr 400 000 for å opprettholde det vi mener er forsvarlig drift. Av 

erfaring vet vi at det tidligere år har kommet inntekter eller overføringer utover 

det som er forventet. Ny tildelingsmodell for særskilt elevpris vil også kunne 

tilføre skolen mer enn forventet. Skolen vet ennå ikke hvordan ny norm for 

lærertetthet vil slå ut på skolens økonomi. Foreløpig blir det ikke ansatt lærere 

for å fylle opp denne normen (per i dag ca. fem lærerstillinger for 

Grindbakken.) 

Budsjett 2018 ble vedtatt. 

 

 

Sak 11/18 Årsregnskap for skolen og for AKS. Fullstendighetserklæring. 

Sigrun Isdal orienterte om årsregnskapene. Både skolen og AKS hadde et 

mindreforbruk som er overført til 2018 og postert på planlagte poster. Skolens 

mindreforbruk ble noe større enn forventet fordi det kom en ekstratildeling fra 

Utdanningsetaten ved årets slutt. 

Siri Mohr gjennomgikk fullstendighetserklæringen for 2018. 
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Sak 12/18 Strategisk plan 2018 

 Siri Mohr orienterte.  

 Skolen viderefører satsingsområdene for planen i 2017. Engelsk er fortsatt et 

viktig satsingsområde, og innkjøp av flere barnebøker på engelsk er et av 

tiltakene. Her har også FAU bidratt med midler til innkjøp av engelske bøker 

til skolens bibliotek. 

Strategisk plan 2018 ble vedtatt. 

 

 

Sak 13/18 Orientering fra skolen, AKS og fra FAU. 

Siri Mohr orienterte.  

Skolen har redegjort for pc-tettheten ved skolen. Ingen trinn har én maskin til 

hver elev. Skolen har ikke midler til å kjøpe flere nye pc-er enn det beløpet 

som er pålagt i rammebrev 2018. Det ble brukt ca. kr 170 000 på diverse 

lisenser i 2017. 

FAU har bevilget kr 10 000 til lesefremmende tiltak i forbindelse med 

bokuken, i tillegg til 20 000 til engelske bøker. 

Skolen vil også i år avholde nettvett-møte, for årets 4.trinn. Her møter elever 

og foresatte til felles foredrag. Det har vært vurdert ulike organisasjoner for 

dette oppdraget, men skolen vil benytte seg av barnevakten.no også i år.  

Ny skolebehovsplan er sendt ut på høring. Nytt for Grindbakken er at det nå 

står skrevet at Grindbakken skole trenger ny gymsal, men at dette ikke skal 

behandles i ordinær skolebehovsplan. Siri Mohr følger opp denne saken med 

Utdanningsetaten. 

Det er noen bevegelser i personalet neste skoleår. Noen flytter ut og noen 

kommer tilbake fra permisjon. Det er lyst ut ledige lærerstillinger for neste år.  

For neste skoleårs 1. trinn står det per i dag 92 elever på listen, mens skolen har 

84 plasser. Det finnes veiledende retningslinjer for tildeling av skoleplass 

dersom det skulle vise seg at ikke alle kan få plass på Grindbakken. 

Vårt skoleområde, område F, har fått ny områdedirektør. Hun heter Brynhild 

Farbrot og kommer fra stillingen som rektor på Bogstad skole. Hun kommer på 

besøk til Grindbakken skole mandag 19. mars 

Det er ingen klagesaker siden forrige møte. 

Elevundersøkelsen, for 5. til 7. trinn: 
Siri Mohr redegjorde for skoleårets resultater, med fokus på undersøkelsens 

hovedområder. På alle områder ligger skolen over landsgjennomsnittet, og på 

noen områder godt over. Skolen får også resultater på trinn -og klassenivå, og 

resultatene er gjennomgått med elever og lærere.  
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Sak 14/18 Møtedatoer 2018 

Vedtatte møtedatoer ble opprettholdt: 23.05, 19.09 og 14.11. 

 

 

Sak 15/18 Evt. 

  Tema for møtet i mai. Elevrådsstyret vil bli invitert til møtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigrun Isdal          

referent         

14.03.18         

 


