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Møtebok  

  
Sak 37/19-10  Godkjenning av dagsorden og møtebok fra 14.01.20. 

   Møtebok og dagsorden godkjent 

 

Sak 38/19-20  Årsregnskap 2019, orientering om endelige tall og mindreforbruk. 

   Regnskapsresultatet til Apalløkka skole er et mindreforbruk på  

1,719 millioner. Årsaker til mindreforbruket er elevtallsøkning større enn vi har 

budsjettert med, refusjoner for sykmeldte ansatte utover det vi hadde kalkulert med, 

investeringer som ikke ble bokført kalenderåret 2019 og tildeling av U22-midler som 

kom mot slutten av kalenderåret 2019. Mindreforbruket foreslås disponert til følgende: 

økt bemanning jfr lærernormen vår og høst 2020, nye møbler til mat og helse, nye 

stoler til 8.trinn og oppgradering av iPadbeholdningen og medieutstyr.  

Vedtak: Årsregnskap 2019 godkjent.  

    

Sak 39/19-20  Fullstendighetserklæring 2019 (presenteres i møtet)   

 Fulstendighetserklæringen ble lest av alle medlemmer og underskrevet av    

DS-leder og rektor.  

Vedtak: Fullstendighetserklæring 2019 godkjent.  

 

Sak 40/19-20  Nytt fra skolens ledelse: 

Status strategisk plan. Rektor kommenterte noen satsinger i strategisk plan. 

Info om utbygging av skolegården: De ulike anbud kom ikke til skolen som avtalt uke 9. 

Rektor vil kontakte DS-leder når dette kommer.   

 

Møtebok 
 

 
 

 

Til: Abdullah Iqbal, Andre Brunvoll, Elin Birna Bjarkar, Else Maria Brodshaug, Håvard Hunstad, 
Inga Berge Galvez, Ove Møllerhagen, Rebecca Rollino, Trond Helge Larsen 

Fra: Apalløkka skole 
Møtegruppe: Driftsstyret 
Møtested: Apalløkka skole 
Til stede: Abdullah Iqbal, Andre Brunvoll, Elin Birna Bjarkar, Else Maria Brodshaug, Håvard Hunstad, 

Inga Berge Galvez, Ove Møllerhagen, Rebecca Rollino, Trond Helge Larsen 
Forfall/ikke møtt: Else Maria Brodshaug, Cathrine Torsvik Thingnes 
Referent: Elisabeth Dullum 
Møtetid: Tirsdag 03.03.2020 
Saksbehandler: Elisabeth Dullum 
Telefon:  
Vår ref.: 19/96654 – 9 



 

 

 

Info om vinterferieskoletilbudet uke 8: Stor suksess. Ca 100 elever på skolen både 

mandag og tirsdag. De fleste valgte matematikkurs.  

 

Info nyansettelser 20/21: Skolen har utlyst 5 stillinger. Vi har 135 søkere.  

Innsøking elever 20/21. 137 skolestartere fra nærområdet og ca 25 eksterne søkere 

pr.nå. Vi har plass til 150 elever. Noen bostedselever søker seg også til andre skoler.  

 

Sak 41/19-20  Nytt fra rådsorganene (elevråd, FAU, personalet) 

FAU: Yrkesmessa fungerte veldig fint. Skolen har gjennomført en forms (et verktøy for 

spørreundersøkelser) og fått mange fine tilbakemeldinger både på det som var bra og 

kunne vært bedre. Svarene vil bli presentert i FAU-møtet 9.3. De neste arrangementene 

er motivasjonskveld for 9.trinn og vitnemålsutdeling for 10.trinn. I tillegg ønsker man 

en festkveld for 8.trinn i april på Ammerudklubben. 

 

Elevråd: Yrkesmessa ble kommentert. I tillegg fortalte elevene mye fint om 

nyttårsballen og de snakket om en kommende tema-dag. Ulike møter de også skal være 

med i ble også nevnt. 

 

Personalet: Fortalte litt om jobbingen rundt Fagfornyelsen og sammen med elevene ble 

prosjektuka presentert. Prosjektuker er positivt for elevenes læring og motvasjon.  

 

Sak 42/19-20  Eventuelt:  

Atomberedskap – rektor informerte kort om mail ut til alle foresatte om 

atomberedskap i form av at skolen har jod-tabletter til alle elevene. Det har vært en 

krevende oppgave å samle inn samtykke fra alle foresatte.  

    

Korona – dette ble nevnt uten at man hadde mye informasjon.  

 

Jubileum – rektor har mottatt en mail om at skolen har 50-årsjubileum dette året. 

Dette kan ikke stemme med skolens beregninger. Vi mener skolen åpnet i 1971 og ble 

stengt som ungdomsskole i 1984. Skolen ble gjenåpnet i 2000. Vi har "takket nei" til 50-

årsjubileum og har beregnet at vi nå teller fra år 2000. Dvs at vi er 20 år i år. Markering 

kommer ved 25 år.  

 

NESTE MØTE ER BERAMMET TIL 2.JUNI KL 17.30.  

 

 

 

Kopi: 

Astrid Wergeland Biem 

Bjørn Indrelid 

Cathrine Torsvik Thingnes 

Kristine Andersen 

Mona Hagen 


