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Tilstede på TEAMS:  

   

Jonas Edvardsen personal rep. (AKS) 

Annette Langeland Rørvik  personal rep. skolen 

Birgit Osnes (H)    politisk rep. 

Malmfrid Wirstad (H)   politisk rep. 

Ellen Bergsland     rektor 

Cathrine Grimsrud    ass. rektor 

Kopi:  

Nina Skui Lohk  DS- leder 

Christian Brandsnes                                       FAU-leder 

Liv Stray Breistein (MDG)  politisk rep 

 Sarah Tanderø    foreldre rep. vara 

Katrine Keul    foreldre rep. vara  

Berit Bjørklund    personal rep. Vara 

Lisbeth Bring Solum   personal rep. vara 

Ingrid Hopp (H)    politisk rep. vara  

Elisabeth W. Lokshall (MDG)  politisk rep, vara 

Nicolas Wong (H)   politisk rep. vara  

 

 

Referat DRIFTSTYREMØTE tirsdag 16. februar  2021 kl. 17.00 – 19.00 på TEAMS 

 

 

Sak    1 /21   Godkjenning av referat og innkalling. 

  Godkjent.  

 

Sak    2 /21   Forslag til budsjett for skolen, vedlagt 

Tar med underskudd fra 2020 på kr. 1.500 000 – dette er lagt inn i budsjettet 

2021. 237 000 kr i tapte inntekter i utleie. Trekk på 840 000 kr i august 2020 (jfr 

Bystyresak 211/2020). Merforbruk til assistenter pga utfordringer knyttet til 

enkeltelever.  

 

Sak   3 /21    Forslag til budsjett for AKS , vedlagt 

  Vi har med oss et underskudd på 526 575 – dette er lagt inn i budsjettet. 

Bakgrunnen for dette er tapte inntekter for mai og juni på Klubben (5-7.trinn) kr 

283 140.  

Ansatte på Klubben (5-7.trinn) ble overført til andre baser grunnet behov for 

større dekning på mindre kohorter spesielt på rødt nivå. Et større behov for bruk 

av assistenter på morgenåpning hvor det er inndelt i mindre grupper, og bruken 

av assistenter fordelt på andre baser.  

Litt høyere lønnsutgifter fra august med utbetaling i september pga tre uker med 

heldagsåpent i august.  

 

 

Sak   4/ 21    Forslag til strategisk plan, ettersendes i uke 6 

Videreføring av 2020. Litt mer å gå på i engelsk. Et fag hvor skolen har scoret 

svakere ift andre fag. AKS bidrar inn i engelsk i samarbeid med skolen. Lærere 

bruker engelsk i alle fag. Videreføring av fagfornyelse – dybdelæring og 
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tverrfaglig undervisning. Lærerne deler ideer i plangruppen. Dette deles igjen 

med trinnene. Det er kommet gode tilbakemeldinger fra lærerne om 

fagfornyelsen. Kursing, skriveopplæring og begynneropplæring for lærere på 

5.trinn. Skolen jobber med det 2.paradigme i mobbesammenheng. Stort fokus på 

et bredt opplegg, slik at alle blir inkludert. Tilhørighet gjennom undervisning.  

 

Sak   5/ 21   Om Lysejordet i Corona-tiden –  

Proaktive lærere som skaper en god hverdag for elevene. Veksle mellom gult og 

rødt nivå har gått bra. Filmsnutter som skaper felleskap. Vi har ivaretatt 

tradisjonene på Lysejordet på best mulig måte. Skolen har gjennomført 

adventssamling i henhold til smittevern. Lite utfordringer når det gjelder smitte 

generelt på skolen. Det er et godt samarbeid mellom skole/hjem.  

 

Sak   6/ 21    Arbeid med fagfornyelsen  

Skolen var godt i gang da fagfornyelsen kom. Korona-tiden ble brukt godt til å 

videreutvikle fagfornyelsen. Skolen videreutvikle oss til tross for korona-

begrensninger. Planer for 2021 er i gang, og skal revideres. Kontinuerlig prosess 

for å utvikle oss.  

 

Sak   7/21     Nytt om uteområdene – om det foreligger 

Undervisningsbygg har saken oppe i sitt styre. En beslutning der kommer 

18.februar 2021. Det er også flere rehabiliteringsprosjekter som kommer. 

Oppjusteringer ved 1.trinn og  utbedring av akustikken. 

   

Sak  8/ 21     Eventuelt 

Spørsmål angående kapasiteten på Lysejordet skole. Muligheten for å ta inn 

flere elever. Lysejordet skole er tilpasset er 3-parallell. Det gjør at utformingen, 

antall klasserom, garderober og andre rom er tilpasset 3-parallell.  

 

Ny dato for DS-møte blir mandag  8.mars kl 17-19 

 

Referant Jonas Edvardsen 

 

 

  


