
 
 
Referat DS 26.02.2019 
 
Tilstede: Serine Sørensen, Gøril Netteberg, Ine Molteberg-Bøhn, Jørn Kveseth, Per 
Otto Wagelen, Jens Marius Jensen 
Referenter: Magnus Kristiansen, Kjetil Mathisen 

 
Sak 11/19 – Godkjennelse av referat fra 15.01.19 
Få tydelig frem at strategisk plan er godkjent, ellers ok. 
 
Sak 12/19 – Rehab/nybygg Refstad skole 
FAU jobber intenst med å påvirke prosessene for å få nytt skolebygg på Refstad. De 
påvirker både gjennom Bystyret og gjennom media. 
 
Rektor informerer om at begge muligheter (nybygg og rehabilitering) allerede er i 
planleggingsfasen, slik at man allerede har et utgangspunkt når det fattes en 
beslutning. 
 
Sak 13/19 – Økonomi 
I forbindelse med flytting til Bredtvet bemannet skolen opp for å møte utfordringene 
dette medførte. I forbindelse med dette er lønnsutgiftene per nå for høye. I 
regnskapet for januar har skolen over 400 000 i merforbruk. Kostnadene må justeres 
ned frem mot nytt skoleår for at budsjettene skal gå i null. 
 
Sak 14/19 – Driftsutfordringer, kortsiktige og langsiktige ved skole på Bredtvet.  
For å senke lønnsutgifter frem mot skolestart 19/20 vil skolen kutte ned på vikarbruk 
og lønnskostnader ved å løse permisjoner og avganger internt, uten nyansettelser. 
Skolen vil likevel ligge godt over lærernormen frem mot sommeren.  
  
Skolen vil trolig ha en elevnedgang på ca. 60 elever neste skoleår. Dette skyldes at 
flere skolestarten har søkt seg til naboskolene. Skolen har kontaktet alle foresatte 
som har søkt seg vekk. I all hovedsak oppgir disse at grunnene til at de velger 
skolebytte er nærhet til skolen, skepsis til bussing og usikkerhet med tanke på hvor 
lenge vi blir på Bredtvet. 
 
De økte lønnsutgiftene i forbindelse med flyttingen og det som ser ut til å bli en 
relativt stor elevnedgang vil gi merkbare utslag på budsjettet. Rektor kontakter UDE 
for å finne en løsning på dette. 
 
Sak 15/19 – Eventuelt  
DS-leder vil være med noen av skolens lærere for å se hvordan de bruker 
læringsbrett i undervisningsplanlegging og undervisning. Dette syntes skolen er et 
supert initiativ.  
 
Neste møtes settes til 09.04.2019 
 
 
 


