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 Sakliste: 

Sak 1-22       Innkalling: Godkjent 

Sak 2-22        Referat fra møtet 25.11.22: Godkjent  

Sak 3-22        Informasjon fra rektor: 

Bibliotek: Rektor og Sigrid viste tegninger til nytt bibliotek. Rom 

blir til rette lagt for elevene. En sone er tilpasset de yngste elevene 

og et for de eldste elevene. Arbeidsbord der elever kan gjøre 

lekser. Et flerbruksrom som kan brukes til spillekvelder og 

lignende. Plan om at det skal stå ferdig rundt påsketider. Planer om 

å ha et “Mer-åpent” bibliotek så sikt. Viktig med god og riktig 

bemanning på biblioteket. 

AKS kjøkken: Det er satt av 3, 5 millioner for å pusse opp 

kantinen og kjøkken. Befaring på skolen 19.01.22 

Levekårutsatte område satsingen: 
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Korona: Stort fravær i personalet på grunn av korona. Ansatte og/ 

eller barna deres er smittet. Vanskelig å få tak i vikarer. Rektor 

sender ut skolemelding for å oppfordre barna til å teste seg hver 

tirsdag og hver fredag. Skolegården er for liten, så de eldste 

elevene får ikke være i skolegården i storefri, og må ha fysak/KRØ 

utenfor skolen område enkelte dager. Skolen har mulighet til å 

innføre hjemmeskole på enkelte dager, men du må ha en god 

grunn. 

Sak 4-22 Budsjett 2022 for skole og AKS. 

Rektor redegjorde for skolens budsjett. Skolen har det overskudd 

på 1, 5 millioner i tillegg til penger for levekårs midler. Slik 

elevgrunnlaget er nå vil skolen få 800 000 til særskilt elevpris, men 

dette er ikke med i budsjettet. Dette fordi vi ikke vet om elevene vil 

fortsette på skolen. Elevtallsutviklingen ser positiv ut. Det er 77 

nye førsteklassinger som har skrevet seg inn på skolen.  

Levekårsmidlene redder skolens økonomi. 

Skolen skal forskes på, for å se at midlene gir positive resultater for 

elever og ansatte. Skolen har hatt store vikarutgifter dette skoleåret. 

Flere pedagoger og færre assistenter har derfor ikke hatt den 

positive effekten vi har ønsket.  Vi kutter fire lærerstillinger til 

høsten. 

AKS går med et overskudd på 600 000. Dette er midler som var 

satt av til kokk og oppgradering av AKS kantinen. AKS får 950 

000 mindre budsjettert neste skoleår. Dette på grunn av 

elevreduksjon. Alle midlertidige stillinger må derfor kuttes og 

vikarutgiftene reduseres. Heltidsplasser gir mer inntekt. Lett å øke 

bemanning på AKS ved behov.  

Budsjett vedtas av driftsstyret. 

      

Sak 5-22 Strategisk plan. Skolen er godt i gang med strategisk plan. Vi 

viderefører satsningsområdene fra 2021 med hovedfokus på 

traumesensitiv opplæring og lese og skriveferdigheter. Strategisk 

plan skal ferdigstilles 20.02.2022, og vil bli sendt ut til 

driftsstyremedlemmene i forkant for eventuelle kommentarer og 

innspill. 

Sak 6-22        Politiske saker 

Skolegården: FAU og skolen har laget et forslag, plan og bygg har 

kommet med et annet. FAU har jobbet videre med et nytt forslag. 

Det var plan om å ha sykkelparkering i skolegården, og det er ikke 

ønskelig fra skolens side. Ønske om at sykelister og gangvei skal 

være nærmest mulig Rema-bygget. Det ønsker ikke Plan og bygg. 

Skolegjerdet skal tas bort, men kan stenges i skoletiden. Ønske om 

at byrom som skolegården skal gå i ett. Skolen er mer opptatt av 
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elevene på skolen. Det skal være en sperre ut mot Hagegata. Ball-

bingen skal flyttes ut av dagens skolegård. Tegning av forslag til 

skolegård legges ved referat. 

Studentblokka: Skolen opprettholder kontakt med 

prosjektansvarlig for Studentblokka. Det skal være et 

informasjonsmøte våren 2022. 

Skolemat: Desember 2021 ble det vedtatt at Vahl og Tøyen skal få 

1, 5 millioner til skolemat. Vahl skole skal prioriteres. Skolen selv 

velger hvordan midlene skal brukes. Ser ut som prosjektet ikke 

starter før til høsten. Ønske om at dette skal komme i gang 

tidligere, men skolen trenger tid for å igangsette dette. 

Organisasjon som heter “Skolemat” og de har vært her og snakket. 

Sigurd er engasjert i prosessen. 

Sak 7-22        Eventuelt: Ingen saker til eventuelt. 

     

     
 

 

 

 


