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Møteinnkalling Driftsstyret Apalløkka skole 17.01.23 

  
Sak 17/22-23  Konstituering 

Saken utgår. Driftsstyret ved Apalløkka ble konstituert 13.01.22 for 

perioden 01.01.22 – 31.12.23 

 

Sak 18/22-23   Godkjenning av møtebok fra 22.11.22 

Godkjent 

 

Sak 19/22-23  Godkjenning av dagsorden 

Godkjent 

 

Sak 20/22-23  Regnskap 2022, orientering 

Per dags dato har skolen et mindreforbruk på ca. 2,5 mill. Opprinnelig 

tildelt nettoramme 2022 var på kr 60 940 000. Medregnet budsjetterte 
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inntekter var opprinnelig totaltbudsjett 63 964 000. Skolen fikk overført 

mindreforbruk fra 2021 på 3 726 000. Total budsjettramme for 2022 var 

dermed beregnet til 67 690 000. Per dags dato ser det ut til at endelig 

totalbudsjett for 2022 ender på 68 643 000, kr 953 000 mer enn 

forutsett. Dette skyldes blant annet økte refusjoner i forbindelse med 

korona, tilførte ekstra midler fra Utdanningsetaten samt støtte fra 

Sparebankstiftelsen på kr 250 000 til skolebiblioteket. Plan for 

mindreforbruk 2022 er tilnærmet fulgt, men enkelte større investeringer 

er overført til 2023. Dette gjelder blant annet oppussing og innkjøp av 

ulike læremidler til skolens skaperverksted. 

 

Sak 21/22-23  Budsjett 2023, vedtak.  

Verbalbudsjettet ble gjennomgått. Skolen mener tildelingen av midler 

2023 er forenlig med å drive en kvalitetsmessig god skole. Skolen har per 

dags dato 123 nærskoleelever på neste års 8. trinn. Skolen forventer 

elevtallsnedgang totalt, og har lagt inn en forventet nedgang i antall elever 

fra og med høsten 2023. Dette fører til at skolen forventer at dagens 

aktivitet må reduseres noe fra og med høsten 2023. Det bygningsmessige 

budsjettet går i minus, dette betyr at skolen har flyttet kr 209 000 fra det 

pedagogiske budsjettet for å balansere det totale budsjettet. Driftsstyret 

ved Apalløkka skole merker seg at det må tas midler fra 

undervisningsbudsjettet for å dekke bygningsbudsjett og mener dette er 

uheldig. 

 

Vedtak: Budsjett 2023 vedtatt. 

 

Sak 22/22-23   Strategisk plan 2022, vedtak 

Strategisk plan for Apalløkka skole 2023 samt byrådets mål for 2022-

2025 ble gjennomgått. Skolen viderefører fokus på å øke elevenes 

grunnleggende ferdigheter, videreutvikle et trygt og godt skolemiljø, 

tverrfaglig undervisning, relevant, variert og praktisk opplæring, kvalitet i 

vårt arbeid samt elevmedvirkning. Utdanningsdirektoratet har dessverre 

endret praksis rundt offentliggjøring og innsyn i resultatene fra 

elevundersøkelsen. Dette fører til at resultatene fra denne ikke er med i 

datagrunnlaget for strategisk plan.  

 

Vedtak: Strategisk plan 2023 vedtatt 

 

Sak 23/22-23   Nytt fra skolens ledelse:  

Elisabeth Dullum har permisjon 01.01.23 – 31.12.23 fra stillingen som 

rektor ved Apalløkka skole. Cathrine T. Torsvik fungerer som rektor, og 

Per-Øyvind Mølmen fungerer som assisterende rektor i perioden. Gro M. B. 
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Hansen er tilsatt i vikariat som undervisningsinspektør 16.01.23 – 

31.12.23. 

 

Sak 24/22-23  Nytt fra rådsorganene  

Elevrådet: Har fått på plass postkasse slik at elever kan gi anonyme 

innspill. Ny språkkampanje i uke 10. Bydelen bidrar med noe mer midler, 

og helsesykepleierne deltar i større grad. FAU er spurt om bidrag. 

 

FAU: Skoleball for 10. trinn gjennomført torsdag 12.01.23. Fornøyde 

elever og foresattvakter. Elevrådet har ønsket et arrangement for 8. og 9. 

trinn. Dette jobber nå FAU med. Foredrag av Kirsten Resaland 08.02.23. 

Skrevet boka "Helt ærlig - om hvordan vi henger sammen", tema er 

livsmestring og psykisk helse for ungdom. FAU jobber også med 

vitnemålsutdelingen. 

 

Bydel/politisk: Ingen spesielle saker. Foresattrepresentant oppfordrer 

politikere til å følge med og følge opp spesielt rundt budsjett til 

helsesykepleiere. 

 

Ansatte: Første semester er avrundet og halvårsvurderinger er publisert. 

Skolen gjennomførte en "håpsvandring" som en samlende og inkluderende 

avslutning før jul. Mange positive og gode tilbakemeldinger og en del 

publisitet. Skolen deltar i et prosjekt kalt "SKUP" hvor elever på 10. trinn 

deltar. Prosjektet handler om å innlemme kunst og kultur i skolen.  

  

Sak 25/22-23  Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 


