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 0771 OSLO   

 Tlf.        22 13 68 00                            

 E-post:   postmottak.voksen@ude.oslo.kommune.no 
 

  

 

Referat fra driftsstyremøte 8. juni 2020 
 

Tilstede: 

Ansattes representanter:  Linn Lyseng, Hilde Uthberg 

Politiske representanter:  Knut Frederik Horn (mdg), Viktoria Amalie Dahl (SV) 

Foreldrerepresentanter:   Veronica Røkke, Axel Emil Roll 

Rektor/sekretær:              Camilla Torsæter 

Referent:                          Per Olav Lystrup  

 

I tillegg møtte:                  Elin S. Pettersen, Natasja Protosevicha  

 

Fravær:                             Lise Amalie Christensen (H) 

 

 

Sak      15/20:     Godkjenning av innkalling og saksliste.  

▪ Godkjent. 

 

Sak      16/20:     Godkjenning av referat fra 23.03.20.    

▪ Godkjent 

 

Sak      17/20:     Skolens åpningstider og andre nødvendige  

                           tilpasninger som skolen har gjort som følge av  

                           smitteverntiltak. 

▪ Vi hadde opptil 20 elever på skolen mellom 12.mars og 

27.april – barn av foreldre med samf.kritiske jobber. 

▪ F.o.m. 27. april hadde vi alle elevene fra 1.-4. trinn på 

skolen, fordelt i kohorter, med egne utekohortområder. 

▪ Fra 11. mai kom også 5.-7. trinn tilbake på skolen. 

▪ Fra 8. juni er alle klassene gjenforent i sine klasserom. 

▪ I denne perioden har vi hatt gode interne løsninger på 

fordeling av rom- og uterom til alle kohortene. Den største 

utfordringen har værtå fordele lærerressursene på en best 

mulig måte. Vi har i denne perioden måttet leie inn 

eksterne for å dekke opp alle kohortene. 

 

 

    

Sak     18/20:      Gjennomgang av skolens økonomi, med bakgrunn i  

                           tertialrapporten. 

 



                           Økonomi skole: Lagt frem av kontorleder Elin. 

▪ Driftsrapport for april kom så seint til skolen at vi ikke fikk 

den klar før forrige driftsstyremøte 

▪ Største utgiftspost er lønn. Driftsresultat for 1. tertial viser 

samsvar med budsjett.  

▪ Budsjettjusteringer gjennom året: 

➢ Elev med "Tre diagnoser" i ordinær skole – utgjør 

317000,- 

➢ Prosjektmidler på enkeltelev -  med sosiallærer 

➢ Prosjektmidler – PLUSS 

➢ Øremerkede midler: Erasmusmidler og individuelle 

midler til enkeltelever.  

▪ Forventede budsjettjusteringer: 

➢ Intern justering – AKS vs skole 

➢ Skyssutgifter – tilbake i slutten av året 

➢ "Tre diagnoser" 

➢ Lærerspesialister x 2 

➢ Skolehagen – prosjektmidler 

▪ Pr. april -20 er det et forventet mindreforbruk på 1,5 

millioner kroner. Midlene er avsatt til innkjøp av 

læringsbrett (delbetaling), oppussing av mat/helserom og 

personalrom.  

 

                             Økonomi AKS: Lagt frem av inspektør / AKS-leder Natasha. 

▪ AKS har mistet økonomi tilsvarende en mnd. i forbindelse 

med Corona. Dette tapet får skolen dekket. 

 

Sak     19/20:       Godkjenning av årshjul for saker i DS (sendes i forkant av   

                              møtet) 

▪ Papirutskrift levert ut til alle, og gjennomgått. 

▪ Revidert versjon legges ut på skolens hjemmeside av rektor. 

 

Sak     20/20:       Skolens beredskapsplan.  

▪ Papirutskrift av Beredeskapsplanen levert ut og gjennomgått 

▪ Nytt i planen: Utdeling av jod-tabletter ved atomulykker og 

beredskap knyttet til pandemi / stenging av skole. 

▪ Axel Emil poengterte at det manglet en presisering om 

mediehåndtering og hvem som skal uttale seg. Per Olav 

legger inn dette i planen. 

 

 

 

Sak     21/20:       Status for vedlikehold av skolen – endringer siden sist 

▪      Nytt ventilasjonsaggregat på skolen er ferdig 

▪      Skolekjøkkenet er totalrenoveres – ferdig til skolestart   

  2020-21 



▪      Personalrommet pusses opp – ferdig til skolestart 2020-21 

 

Sak     22/20:       Eventuelt: 

▪      Implementering av læringsbrett for alle trinn f.o.m.   

  skolestart 2020 

▪      Atea har 3 kursdager med ledelsen før sommerferien 

▪      Skolen innhenter tilbud fra leverandører for oppfølging og   

  support av bruk av læringsbrettene på skolen – avtale for de   

  neste 2 årene. 

▪        Knut Frederik presiserte at lokalpolitikere i Bydelen har   

  fullt trykk på de trafikale utfordringer tilknyttet skolen.  

  Såkalt «hjertesone» skal være etablert tilknyttet alle  

  Osloskolene i løpet av 2023. Det betyr at trafikkbildet skal  

  tilsi at det skal være trygt å gå/sykle i gatene/veiene ved   

  skolen.  

  Kortsiktig vil det komme dumper i Ankerveien både før og  

  etter lyskrysset Ankerveien/Arnebråtveien  

 

 

                      

Neste møte: 21. september 2020 kl. 16.30-18.00 

 

 

Referent: Per Olav Lystrup 

   

 

 
                       


