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Sak 36/18 – Referat fra sist møte 
Noen skrivefeil må rettes. 
 
Sak 37/18 – Økonomi 
Budsjett for både skole og AKS ser ut til å gå i pluss. Det er usikkert akkurat hvordan 
budsjettene ender. Bakgrunnen for dette er relativt store summer som skal 
refunderes fra UBF.  
 
Sak 38/18 – Nasjonale prøver 
Skolen er godt fornøyd med resultatene som ligger godt over gjennomsnittet for både 
Oslo og landet. Prøvene analyseres i disse dager. Analysene legges til grunn for 
videre utvikling innenfor ferdighetene. 
 
Sak 39/18 – Refstad skole på Bredtvet 
Lekeapparater ferdigstilles i løpet av 2 uker, husker de nærmeste dagene. Stor 
sandkasse er planlagt satt opp, men usikkert når. Det settes ned en gruppe som skal 
gjøre om den store gressflaten i skolegården. Dette for å unngå perioder med mye 
gjørme. Store områder med mye gjørme har skapt omfattende tilgrising inne. Siste 
del av paviljongen er ytterligere forsinket. Siste beskjed fra UBF sier at denne vil 
være på plass mot slutten av februar. 
 
AKS på Bredtvet 
Bomberom i 1. underetasje deles i to for å få to baser til bruk for AKS. Vi har da til 
sammen fire baser, en til hvert av trinnene. Dette er ansatte veldig godt fornøyde 
med.  
 
Bussing 
Bussingen fungerer fortsatt fint. Tilpasningene som ble gjort etter høstferien har gått 
bra. Bussløsningen legges ut på anbud for neste skoleår.  
 
 
Sak 40/18 – Refstad skole 
Ny rapport skal være klar 1.12. Skolen har fått høre at skadene på bygget er mer 
omfattende en tegningene som tidligere er lagt til grunn har vist. DS mener det er 
viktig at hele lokalmiljøet er samlet mtp påvirkning av videre prosesser.  
 
Sak 41/18 – Eventuelt 
Sykefravær ligger per nå på 5.8%. Mye av dette er langtidsfravær. 
 
Rekrutteringsprosesser – Lite lærerkrefter på markedet etter innføring av lærenorm. 
Dette fører til vanskeligheter ved permisjoner, sykemelding etc. Skolen har 
kontinuerlig utlysninger ute. 
 



10-faktor er nylig gjennomført. Denne blir behandlet i nærmeste fremtid.  
 
Neste møte 18.12 kl.17.00 – her ser vi på rapport angående tilstand på skolebygget 
på Refstad. 
 

 


