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Bogstad skole 

 

MØTEPROTOKOLL – DRIFTSSTYRET 
 
Dato  13.1.2021 

Møtested Bogstad skole - Teams 

Tilstede Mats Bjerkaas (leder) Peter Obrestad (foreldre rep), Beate Holland (pol.rep), 
Hanne Løfsnes (pol.rep), Karsten Wakeford-Wesmann (pol.rep), Anja Jensen 
(ans.rep), Ingvild Vestmoen (ans.rep), Kristin Thoen Haugli (ass. rektor) 

Møteleder: Mats Bjerkaas 

Referent: Kristin Thoen Haugli 

Sak  1/21  Godkjenning av innkalling og protokoll 
Godkjent 

Sak 2/21  Covid – 19  
Det organisatoriske rundt drift av skolen er uendret. Vi har planer for drift på rødt nivå og 
hjemmeskole dersom det skulle bli aktuelt. Skolens mål er å ha flest mulig elever på skolen til 
enhver tid. Det er fortsatt en krevende situasjon for alle ansatte, gode rutiner og godt samarbeid 
innad på skolen og med foresatte, gjør at skole og arbeidshverdagen likevel er god.  

Sak 3/21  Budsjett 2020 
Det ligger per nå an til et merforbruk på skolen for 2020 på kr 1 102 779,- Dette skyldes 
uteblitt kompensasjon for tapte inntektekter på utleie kr 837 000,- , samt at merforbruket for 
2019 på 338 000,- er trukket i sin helhet. Beløpet vil kunne endre seg helt frem til 
årsregnskapsrapporten er klar, og det er fortstt ikke klart om tapte leieinntekter vil kompenseres.  

Budsjettet er inndelt i tre grupper. Følgende rammer er blitt gitt Bogstad skole:  
Undervisningsrelatert, budsjett 202    Ramme kr 27 451 000  
Bygningsrelatert, budsjett 222            Ramme kr 22 050 000  
AKS, budsjett 215                                 Ramme kr 1 655 000 
 
 

 



Den største årsaken til lavere ramme i 202 budsjettet, er at vi har en elevtallsnedgang på 13 
elever. Dette vil evt bli justert i oktober.  

Skolen legger opp til tilnærmet lik drift som i 2020. Færre elever fra høsten gjør at vi må se på 
noen endringer fra høsten. Det er viktig for skolen å opprettholde en drift som ivaretar elevenes 
krav til et godt psykososialt miljø og kravet om lærernorm.  

Det er satt av midler i driftsbudsjettet til vedlikehold og oppgradering av uteområde for å 
opprettholde standarder og hindre store utgifter på sikt. 

Skolen følger en plan hvor det er satt av midler til drift og opprettholdelse av en funksjonell 
iPad-park. Det er planlagt å skifte ut 25% av iPad-ene årlig, med utgangspunkt i at levetiden er 
ca. fire år.   

 

AKS legger i budsjettet opp til å drift tilsvarende inneværende skoleår.  
 
DS godkjenner budsjettet. 
 
Sak 4/21  Strategisk plan 2020 
Strategisk plan 2021 utarbeides på bakgrunn av Utdanningsetatens strategiske kart og skolens 
resultater fra foregående år. Utviklingen av strategisk plan skjer i samarbeid mellom ledelse, 
personalet og elever. Diskusjoner i plangruppa, med bakgrunn fra fjorårets strategiske plan, har 
vært sentral i arbeidet med ny strategisk plan.  

Årets strategiske plan er konsentrert rundt områdene; Utvikling av undervisning og læring, 
kartlegging og oppfølging av enkeltelevens progresjon, utvikling av profesjonsfelleskapet og 
kapasitetsbygging, elevenes psykososiale arbeidsmiljø og kvalitet og kompetanse i 
AKS. 
 
DS godkjenner strategisk plan  
 

Sak 5/21  Eventuelt 

Tilbudet om Aks for 5. trinn har vært  en suksess og Bogstad skole og aktivitetsskole ønsker å 
utvide tilbudet på AKS til også å gjelde 6. trinn fra skoleåret 2021-2022. Det vil være samme 
betingelser som inneværende år, med tilbud om heldagsplass for prisen av halvdagsplass.  
 
Neste møte  3.mars kl.16-18  
 
_______________________   ___________________________ 

Mats Bjerkaas      Karoline Hoel Balstad 

Leder i driftsstyret     Rektor  


