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Sak 19 – Referat fra siste referat 

Ingen bemerkninger 

 

Sak 20 – Økonomi 

Ligger foreløpig godt an i forhold til budsjett. Budsjett må endres endres da store justeringer vil 

komme som en følge av lærernormen.  

AKS sin økonomi er i forhold til budsjett. Noen strukturelle endringer gjøres som gjør det naturlig og 

også endre på budsjettet. Disse medfører ikke høyere kostnader. Gjennom året har AKS kuttet fire 

stillinger for å komme i null på budsjettet. Dekningsgraden er ca. 93%. 202 elever har heldagsplass og 

62 elever har halvdagsplass. Dette gir et godt inntektsgrunnlag og muligheter for gode tilbud. 

 

Sak 21 – Elevresultater 

Skolen har hatt gode resultater dette skoleåret, både på obligatoriske og interne prøver og 

kartlegginger. Spesielt hyggelig er lese- og regneresultatene på 1. Trinn. 

 

Sak 22 – Lærernorm og ansettelser 

Skolen mangler fortsatt fire tilsettinger. Det store antallet skyldes lærernorm, mangel på lærere og 

stor konkurranse om kandidater. Skolen merker at mange glipper før intervjuer og prøveundervisning 

da flere skoler har langt enklere prosesser for ansettelser. Det jobbes gjennom sommeren med å få 

på plass de vi trenger. 

Nye lærere følges tett opp på Refstad skole. De får faddere på eget team. Alle nyutdannede får 50 

timers kurs der viktige områder som vurdering og klasseledelse arbeides med. I forbindelse med 

kurset følges kursdeltakerne opp av intern ressurs på skolen, direkte i forhold til emnene det jobbes 

med på kurset.  

 

Sak 23 – Retesting elevundersøkelsen 

Tallene ser langt bedre ut en ved den opprinnelige undersøkelsen. De kritiske tallene fra siste 

undersøkelse var tett forbundet med opplevd trygghet i friminutter. Skolen har oppjustert antall 

voksne i inspeksjon, samt lagd og jobbet med nye rutiner for bedre inspeksjoner. Dette har gitt et 

tydelig utslag på elevenes svar. Skolen opprettholder nye rutiner. 

Sak 24 – kartlegging læringsbrett 

Det første året med læringsbrett er snart overstått og skolen har kartlagt opplevelsene elever 

foresatte og lærere har hatt. De aller fleste innenfor de ulike kategoriene er positive. Data vil 



bearbeides videre i skolens plangruppe og analyser skal brukes til å forbedre undervisningen ved 

skolen.  

 

Sak 25 – Utbedring uteområder 

Lekeapparatet som kommer er stort og ser veldig bra ut. Noen husker vil komme i tillegg til 

opprinnelig plan. Paviljongen er besluttet at skal rives. Usikkert om når dette iverksettes. Også nevnt 

mulige utbedringer på hovedbygget. 

 

Sak 26 – Eventuelt 

Skolen er godkjent som Miljøfyrtårn. 

 

Neste møte 28.08.2018 

 

 


