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Tilstede: Lisbeth Waaler Haug - ansatte representant, Anne-Karine Vivelstad - ansatte 

representant, Lise Bjerke – foreldrerepresentant, Ingeborg Hagerup - Jenssen – 

leder, Maria Haug Edvardsen – politisk representant, Line Nilsen – fungerende 

assisterende rektor, Nina Jutkvam -rektor  

Fravær:  Thor Granlund – politisk representant, Gisle Høyrem – politisk representant 

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: Mandag, 14.01.19 17.00 -19.00 

Saksbeh: Nina Thorland Jutkvam 

Telefon: 92058573 
 

 

AGENDA: 

 

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

 

 

Sak 02/19 Godkjenning av møtebok 17.12.2018 

Vedtak: Møtebok 17.12. 2018 godkjennes 

 

 

Sak 03/19 Budsjett 2019 Ekeberg skole kostnadssted 12109 

Rektor gikk gjennom saksfremlegget.  

Skolen ønsker å utvide personalet med flere yrkesgrupper og vil lyse ut toårig 

prosjektstilling som miljøterapeut for å bistå elevmiljøet på skolen. Skolens 

bibliotekar har fått ny jobb, og bibliotekstillingen vil bli lyst ut.  

Lærerstillinger vil bli lyst medio januar.  

 

Vedtak: Fremlagte forslag til budsjett vedtas 

 

 

Sak 04/19 Budsjett 2019 Aktivitetsskolen Ekeberg skole kostnadssted 52373 

Rektor gikk gjennom saksfremlegget.  

Nytt fra høsten 2019 er at det blir gratis kjernetid på AKS-Ekeberg. Vi regner 

med at de aller fleste elevene på første trinn vil melde seg på AKS på skolen. 

Kjernetid vil si 12 timer for elevene på ettermiddagstid. Se informasjon i 

Rammebrev. 

 

Vedtak: Fremlagte forslag vedtas 

 



 

Sak 05/19  Strategisk plan 2019 

Rektor gikk gjennom tiltaksplanen og tankene skolen har for arbeidet 

kommende skoleåret. Planen har blitt behandlet i de ulike instansene på skolen, 

tiltaksplan har blitt endret og oppdatert. Ønsker å se på og endre organisering 

av lærerressursene på skolen. Rektor ønsker å organisere ressurslærere i 

mestringsteam for å følge opp elever på 1. - 4. trinn som ikke har forventet 

progresjon (tidlig innsats). 

 Det må være en systematikk for å jobbe strukturert med opplæringen og de 

som ikke når målene sine.  

Innspill fra foresatte: hvordan kan dere få en god oversikt over hvordan elevene 

skriver?  Det ligger ingen indikatorer i det strategiske arbeidet som måler 

skriving. Skolen arbeider kontinuerlig med skriving i alle fag, men det er ikke 

laget en egen skriveplan. Skriving knyttes opp til skolens leseplan.  

Aktivitetsskolen viderefører sine tiltak fra 2018. 

 

Vedtak: Fremlagte forslag på tiltak- og aktivitetsplan vedtas. 

 

Sak 06/19       Status paviljong og elevtallsutvikling 

Planen er at det skal være paviljong i fem år framover – det skal være 

midlertidig. 

. Skolen som helhet bør ses på i forhold til bygningsmasse og slitasje. Dette er 

spilt inn til etaten.  

Informasjon fra rektor vedrørende fremdrift  

 

 

Sak 06/18       Møteplan våren 2019 

- Oppdatering av årshjul ihht rapporteringer 

- Møter våren 2019 

- 04.03.19 (behandle mindreforbruk i skolen og AKS) 

- 03.06.19 

 

Sak 07/18        Eventuelt 

Elevtall 1.trinn skoleåret 2018/2019 – samarbeid med nærskoler 15 elever fra 

Bekkelaget har ikke plass, disse vil plasseres på Karlsrud og/eller Ekeberg. Det 

blir ca. 130 elever på første trinn neste år.  

AKS har ikke plass til alle disse elevene 

Skolen utlyser stillinger så fort som mulig. Hvordan kan skolen markedsføre 

seg og vise at de har gode ordninger for nytilsatte og nyutdannete?  

Skolen har laget en rekrutteringsfilm, og invitert søkere til “åpen skole” tirsdag 

05.02.19. Da får søkere møte lærere, ledere og får informasjon og omvisning. 

Målet er å rekruttere de beste lærerne.  

Rektor reiser på Bet-messen i London, Driftsstyret er informert.  

 

 

 

 

Ingeborg Hagerup-Jenssen                                                               Nina Thorland Jutkvam 

Leder                                                                                                 Rektor 


