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Sak 01/2021:   Godkjenning av dagens innkalling 

 

   Vedtak: 

   Dagens innkalling ble godkjent. 

 

Sak 02/2021:   Godkjenning av protokoll av 17.12.2020 

 

   Vedtak: 

   Protokoll av 17.12.2020 ble godkjent. 

 

 

Sak 03/2021:   Budsjett for 2021 

 Ledelsen la frem budsjett for 2021 for skole og AKS. Sammenfattet 

redegjørelse: 

Skole 2021 

 

Rammer  

2021: 29 760 000,- 

2020: 30 548 000,- 

Vi har fått 788 000,- mindre budsjettert i 2021 enn 2020 – pga færre 

elever + 10,1 mill til husleie. 

Furuset skole 

Protokoll DS 

2021 

 

 

Tilstede: Tove Guttulsrud Sjøberg, Sahra Jaber, Karin Ståhl Woldseth, Ivar Morken,  

Apollon Sopa, Veronica Engblom, Ola Dyrhaug Mo, Asgjerd Halseth og Nils Otto 

Steen-Utheim 

Møtegruppe: Driftsstyret – Furuset skole 

Møtested: Teams 

Møtetid: 11.01.21 kl. 17:00-18:00 

Saksbehandler: Nils Otto Steen-Utheim 

Telefon: 22907820 
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Pr desember ser det ut til av rapporten at vi har et minderforbruk på 3,2 

mill. I dette ligger: 

 

RAMMER:  

• 3,8 mill til §2.8  

• 2,7 mill til sosiodemografiske utjevninger 

• 1 mill til tidlig innsats  

• 2,2 mill til mer læring 1-4 

• 0,57 mill til lærernorm 

 

16 mill (elevsats 50 500,- per elev).  

Fulle klasser på 28 elever utgjør 1,4 mill. 

 

Drift 2,4 mill 

Vi skal blant annet bruke midlene på: 

  

• 200 000,- vikarer (brukt 451 000,- i 2020, 200 000,- mer enn 

budsjett) 

• 200 000,- lisenser 

• 200 000,- opplæring ansatte (160 000,-  i 2020) 

• 200 000,- leirskole  

• 36 000,- til bøker til biblioteket ( i år har vi brukt 100.000,-) 

• 100 000,- undervisningsmateriell  

• 85 000,- til sløyd og annet skolemateriell 

• 700 000,- Arbeidsmiljø – pusse opp arbeidsplasser/kontorplasser 

til lærere 

 

Resten er jevn drift alt fra doruller, og abonnement til Aftenposten Junior 

til iPader og hodetelefoner. 

 

 

Lønn 

2020 

19 mill satt av til fast lønn + justering på 1,2 mill. Det ble likevel et 

merforbruk på 1,2 mill 

Lønn vikarer 260 000,- og et merforbruk på 200 000,- 

Lønn til renhold 790 000,-. Merforbruk i 2020: 63 000,- 

 

Vi ser fremover at vi trenger en lærer i musikk, samt vi ser behov for en 

spesialpedagog til. 
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2021 

19 mill satt av til fast lønn 

531 000,- til vikarer 

 

Opplæring: 

Det er et ønske fra lærere å hospitere på andre skoler eller hos hverandre, 

derfor vil vi kunne bruke mindreforbruket til vikarer, eller økt 

lærertetthet.  

 

Vi skal til høsten få i gang et nytt kurs med ATEA og Kreasjon om 

digitaldidaktikk. Dette vil gå av mindreforbruket.  

 

Vi ser fremover at vi trenger mer kunnskap/kompetanse om hvordan vi bør 

undervise i tråd med LK20. Vi ønsker å samarbeide med skoleeier om et 

leseutviklingsprosjekt. 

 

VI ser fremover at vi trenger mer kunnskap/kompetanse om 

paradigmeskifte 2 når det gjelder å skape trygge barnefellesskap og 

dermed mindre mobbing. 

 

Annen drift:  

Vi ser fremover at vi må bruke elevtimer til å få på plass årsplaner, 

periodeplaner og annet planarbeid. Det betyr at vi må bruke 

mindreforbruket til vikar eller overtidsutgifter. 

 

Mindreforbruk 400 000,- til å renovere rom opp til aktivitetsklasserom for 

elever. IKT, naturfag, kunst, musikk mm i de rommene lærer flytter ut av i 

2. etg. Vi må vurdere hva slags behov skolen trenger i samarbeid med 

Pedagogisk utviklings team, LK20 og politiske føringer fremover.  

 

Mindreforbruk 200 000,- settes av til å fortsette korpsprosjektet på 3. 

trinn våren 2021 i samarbeid med Kulturskolen.  

 

AKS 2021 

Rammer  

2021: 4 971 000,- 

2020: 4 962 000,- 

 

Per desember ser det ut til av rapporten at vi har et mindreforbruk på 2,5 

mill.  

 

I dette ligger: 

157 000,- til gradert opphold  
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4,1 mill gratis kjernetid  

 

Kort oppsummering: 

176 elever på 1-4 på AKS per nå 

44 stk som har 100% plass 

16 stk har fratrekk på grunn av inntekt: 

Til sammen i foreldrebetaling får vi inn 34 853,- per måned. Vi har satt av 

400 000,- på budsjett. 

 

I 2020 har AKS brukte penger på å oppgradere innvendige møbler, 

solskjerming, skap til ansatte og utstyr til elever. 

 

Neste år vil AKS satser på å leie inn aktiviteter utenfra (riding, dans, fysisk 

aktivitet og opplevelser). Vi ønsker også å bruke penger på Mat og helse 

rommet, men gjør ikke dette uten Undervisningsbygg.  

 

Vi har satt av 150 000,- til mat. Dette er en hovedsatsning også våren 

2021. Målet er selvsagt å sørge for at elevene går på AKS, og maten er et 

tiltak.  

 

Vi har ikke satt av penger til opplæring/ kurs i år. Vi ønsker å samarbeide 

med skoleeier om kurs gjennom EFT, og vi ønsker å hospitere på andre 

AKSer. Får vi utgifter, setter vi penger fra mindreforbruk.  

 

Alt vi har budsjettmessig som vi kunne stramme inn, har vi satt på lønn, slik 

at vi får to baseledere. 

 

   Vedtak: 

   Budsjett for 2021 ble vedtatt. 

 

Sak 30/2020:   Strategisk plan 2021 

 Skolen hadde planlagt å arbeide med strategisk plan i PU-gruppa nå i 

begynnelsen av januar. På grunn av de nye smitteverntiltakene fra 

regjeringen, har skolen besluttet å utsette arbeidet med strategisk plan. 

Utdanningsetaten har satt ny frist for ferdigstilling av strategisk plan til 

19. februar. Ledelsen foreslår derfor at vi setter opp et møte i Driftsstyret 

15. februar og behandler saken der.  

   Vedtak: 

   Driftsstyret har et eget møte 15. februar der saken blir behandlet. 
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Sak 04/2021:   Eventuelt  

   Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Asgjerd Halseth 

rektor/sekretær 
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