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Møtereferat driftsstyret 18.11.20  

  
Sak 23/20 Godkjenning av innkalling og referat – innkallingen godkjent. Referat fra forrige møte 

er ikke å oppdrive 

 

Sak 24/20 Skolens økonomi pr.16.11.20 – Denne ble gjennomgått og kommentert: 

 Skolen har fått refundert søknader om tilskudd skoleassistenter for elever med særskilte 

behov 

 Utlegg i forbindelse med korona 

 Skolen ble belastet for to rektorer, men har fått refundert for en 

 Lærere som tar videreutdanning har skolen også fått refundert for 

Per i dag ser det ut til at vi går i overskudd med et par hundre tusen. 

 

Sak 25/20 Aktivitetsskolens økonomi Tertialrapport 2 – Det er et merforbruk på 1,2 millioner på 

AKS. Dette skyldes primært lønnsutgifter hvor vi ser en stor økning fra 2019 til 2020. Det er 

flere ansatte nå enn tidligere og det er lavere tilskudd for elever med særskilte behov 

 

 

Møtereferat 

 

 
 

 

Til:  

Fra: Lilleborg skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Lilleborg skole 

Til stede: Mona Evenrud, Astrid Kibsgaard, Anne Nygård, Eldar Hanson, Hege Vangen, 

Kari-Anne Stenberg, Terje Andersen 

Forfall/ikke møtt:  

Referent: Astrid Kibsgaard 

Møtetid: Onsdag 18.11.20 kl.17.00 

Saksbehandler: Dagny Astrid Kibsgaard 

Telefon:  

Vår ref.: 19/78029 – 7 



 

 

Sak 26/20 Elevundersøkelsen 5.-7.trinn og trivselsundersøkelsen 1.-4.trinn – 

Gjennomføringsfrist for begge undersøkelsene er 15.desember. På elevundersøkelsen har ett 

trinn gjennomført, mens de to andre gjennomfører i løpet av kort tid. Vi ser at det er noen 

områder det må fokuseres på , men endelig analyse gjøres når alle elevene har gjennomført. 

1.-4.trinn har ikke startet enda, men de også vil gjennomføre i løpet av et par uker. 

 

Sak 27/20 Skolens satsningsområder, en orientering – I tillegg til byrådets satsninger vil 

Lilleborg ha økt fokus på: 

 Implementeringen av LK20 

 Læringsbrett på alle trinn. Opplæring av personalet til pedagogisk bruk av dette. Vi får 

hjelp fra UDE 

 Skrive- og leseopplæring: vi er i gang med en plan som skal brukes heretter. Denne 

bygger på språktrappen til Jørgen Frost basert på hans forskning om språkleker som 

basis for den første lese- og skriveopplæringen 

 

Sak 28/20 Høring: Ny ressurstildelingsmodell, en orientering – Skolen støtter UDEs forslag om 

en kombinasjonsmodell med gruppe- og elevsats. Vedtak: Driftsstyret uttaler seg ikke i denne 

saken. 

 

Sak 29/20 Eventuelt –  

 Skolens hjemmeside – tett samarbeid mellom rektor og ass.rektor om denne 

 Instagram – rektor opprettet i høst en konto for skolen og AKS. Det er hun som legger ut 

nyheter på denne 

 1.trinn 2021-2022 – det er per i dag 54 søkere. Innskrivingen skjer digitalt 

 

 

 

 


