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44/15 Innkalling godkjent 

45/15 Referat fra møtet 5.mai 2015 godkjent 

46/15 Økonomi: 

Økonomirapporten viser at vi har et mer forbruk på 3,79 %. I kroner utgjør dette 630 000.  Sett 

i lys av at vi får effekt av sysselsettingstiltakene først til høsten, ser dette ut til å følge planen vi 

har lagt opp til. Vi vet at vi kommer til å redusere lønnsutgiftene fra og med august. I tillegg 

mangler vi refusjoner av ulike slag; etterutdanning, praksisskole og sykepenger/barselpenger fra 

NAV.  

Det er heldigvis kommet noen midler som følge av Regjeringens satsing på tidlig innsats. Dette 

dreier seg om 241 000 kroner som vil bli benyttet til styrking på de laveste trinnene.  

 

 

Gausel skole fikk økt sitt lønnsbudsjett for 2015 med 278 000 kroner. 

Dette utgjør 0,9% økning i forhold til budsjettet i 2014. 

Elevtallsøkningen fra 2014-2015 er 20 elever.   

 

Dersom vi ser på lønnskostnadene for skolen, har snittlønnen for personalet på Gausel skole økt 

med 4% fra januar 2014 til januar 2015. 
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Elevene på Gausel skole har fått den samme personaltettheten fram til august 2015 som skolen 

hadde for høsthalvåret 2014. Dette til tross for en reduksjon i budsjettet. 

Det betyr at vi må ta inn etterslepet i høsthalvåret 2015. Det vil da dreie seg om ca. 8%.  

Dersom Rådmannens forslag til ytterligere budsjettreduksjon for 2015 blir stående, vil det dreie 

seg om ca. 450 000 i reduksjon for vår skole. Alt det må hovedsakelig redusere aktiviteten og 

tas fra lønnsbudsjettet. Vi snakker da om en ytterligere reduksjon på 1,5% i lønnsmidler for 

2015. 

 

Rektor er av den oppfatning at vi må redusere tilbudet til alle elevene ved skolen.  Et likeverdig 

opplæringstilbud må gjelde alle elevene enten eleven har rett til spesialundervisning eller om 

eleven har rett til tilpasset opplæring. Det betyr at vi vil redusere timer gitt til 

spesialundervisning til den enkelte elev med mellom 8 og 9,5 % alt etter hva de siste 

innstramningene vil bli. Reduksjonen vil i første omgang gjelde for skoleåret 2015-2016. 

 

De eneste elevene som blir skånet fra denne nedskjæringen er STOLT-elever som får 

«øremerkede» midler, som dermed styrker de ordinære budsjettene. 

  

De økonomiske innstrammingene som nå er bebudet, fører til et enda vanskeligere økonomisk 

år. Vi har kalkulert med at vi skulle komme i balanse i løpet av året, men med de prognosene vi 

nå har, kan dette holde hardt. 

 

Vi vil gjøre følgende tiltak: 

 Færre timer styrking til de ulike klassene fra høsten 2015. 

 Færre styrkingstimer /vikartimer betyr at de eldste elevene kan bli permittert 

enkelttimer på slutten av dagen. 

 Ufaglærte vikarer kan bli benyttet. 

 Ved sykdom over lengre tid, må skolen omprioritere ressursene på de ulike trinnene 

slik at utgiftene til vikar reduseres til et minimum. 

 Vi har ikke IKT-veileder fra august 2015. Vi opprettholder kjøp av teknisk hjelp, men 

vurderer de ulike behovene nøye. 

 Vi har kuttet oppgaver som ikke er lovpålagt, for eksempel «Grønt flagg». 

 Diverse kursing av personalet må utgå da vi ikke har anledning til å sette inn vikar. 

 Vi vurderer behovet for ulike støttefunksjoner som leseveileder og regneveileder. 

 Vi vurderer hvor mange timer det skal avsettes til møter i ressursteamet og dermed 

reduksjonen i leseplikten for spesialpedagogene. 

 Vi underviser elever med behov for spesialundervisning mer i grupper der dette lar 

seg gjøre. 

 Vi reduserer timer til den enkelte elev med rett til spesialundervisning med mellom 8 

og 9,3% på årsbasis. 

 Styrket skoleledelse blir redusert- Begge avdelingslederne underviser 25%, like 

mange timer som da vi hadde 45-minutterstimer, følgelig en økt undervisnings-grad 

på 5% hver. 

 Redusere antall møter i DS i tråd med reduksjonen i budsjetterte møtehonorarer.  
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(17000 istedenfor 24000.) 

 Nedbemanning kan bli resultatet. Først og fremst gjelder dette assistenter i skolen. 

Ikke på SFO. 

 Kun det aller mest nødvendige vil bli kjøpt inn.  

DS-leder gir uttrykk for bekymring for alle de gode initiativene skolen har iverksatt som 

arbeidet mot mobbing, inkludering og mangfold, klassemiljø vil få dårligere kår når ressursene 

reduseres.  

Hvor mye vil skolen spare ved å iverksette disse tiltakene? Nedbemanning og lavere innkjøp vil 

redusere kostnadene i regnskapet. 

De andre tiltakene vil være til dels med på å hindre utgifter, men vil også kunne redusere 

kvaliteten i det tilbudet skolen leverer. 

Når avdelingsledere og spesialpedagoger underviser mer, IKT-stillingen forsvinner og færre 

lærere får delta på kurs, vil det komme elevene til gode på kort sikt, men går ut over andre 

gjøremål og aktiviteter.  

DS-medlemmene uttrykker bekymring for den økonomiske situasjonen i kommunen. 

DS tenker det er viktig at de foresatte er innforstått med situasjonen. 

 

Vedtak: Driftsstyret ser alvorlig på situasjonen, tar orienteringen til etterretning.   

DS slutter seg til rektors prioriteringer for økonomiske innstramninger slik de er 

skissert i saken. 

47/15 Personalsituasjonen. 

Lærerkabalen er nå satt. Vi har på plass assistentene, og arbeider for tiden med hvordan vi 

disponerer assistenter i forhold til elever med ekstra behov. 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

48/15 Driftsstyret og konstituering. 

DS blir fra skoleåret 2015-2016 konstituert i januar. Elevene som sitter i DS fortsetter 

fram til jul og vi finner en erstatter for Ina som går ut 7.trinn nå i juni. Nytt valg av elever 

til DS må foretas i høsthalvåret. 

DS-leder sitt fram til nyttår, og FAU- leder sitter fram til januar. Da overtar han som DS –

leder ett å , fram til januar 2017.  

FAU legger fram skriftlig sine vedtekter til valg til DS i møtet slik vi besluttet på forrige 

møte. 

Vedtak: DS tar orienteringen til etterretning og avventer FAUs vedtekter som skal 

vedlegges DS-referatet i saken. 

49/15 SFO-saker  

Vi ønsker DS syn på følgende punkter: 

 SFO ønsker å flytte ‘Åpent hus’ til våren. Vi vil holde foreldre café en ettermiddag i 
desember.  Åpent hus blir liggende mellom vinterferien og utgangen av april. 

 Matservering fem dager i uken til høsten. Prisen blir foreløpig den samme. DS 
anbefaler at prisen økes dersom en ser at dette bærer galt av sted. Ikke vent for 
lenge med å sette opp prisen. 

 4.klasse klubben vil som tidligere år, ha avslutningstur til Kongeparken. Denne turen 
griper inn i skoletid, men DS er positiv til arrangementet 
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Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning, og støtter de prioriteringene 

SFO-leder har lagt fram i møtet. 

50/15 Trafikksituasjonen 

1. Det skal forets noen små endringer i forbindelse med atkomsten til skolene. Vi 

anser at dette kun er enkle korttidsløsninger på trafikkproblematikken, og at 

kommunen vil se på andre alternativer for en langsiktig løsning. Vi avventer 

situasjonen, og tar kontakt til høsten med tanke på videre utbedring/endring av 

adkomst. 

2. Elevene har laget en power-point –presentasjon, Oppdrag trafikk, som de har vist 

til elevrådet, og som de skal vise i klassene fra 4.-7.trinn på fredag 5.juni. Elevene 

orienterer DS om arbeidet. Elevene har presentert resultatene for alle klassene 4.-

7.trinn. Det har vært lærerikt, og elevene har hatt god hjelp av kontaktlærer for 

elevrådet, Hilde Helstrup, i presentasjonen i klassene. De har alle understreket 

viktigheten av å følge trafikkreglene, også for gående. 

 

DS-leder informerer om at flere foresatte har registrert elever som krysser parkeringsplass 

og rundkjøring og som til dels svarer ufint når foresatte prøver å rettlede dem. 

FAU vil følge opp saken utover høsten. DS ønsker at elevene presenterer power-point 

presentasjonen i FAU til høsten. 

Under høstens Beintøft kampanje, ønsker FAU å sette lys også på elevenes trafikkultur.  

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringene til etterretning. 

51/15 Eventuelt 

Nordal Torsteinsen skal fratre sitt verv. DS takker for innsatsen for skolen og samarbeidet. 

 

Kunstutsmykningen ser ut til å være i rute, og det startes med grunnarbeid i uken etter 

skoen har tatt ferie. Planen er at skulpturen skal være klar til skolestart. 

 

Berit Mæle Thuestad,  

rektor 


