
 

 

 Voksen skole                            
 Arnebråtvn. 120                             

 0771 OSLO   

 Tlf.        22 13 68 00                            

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

  

Referat fra driftsstyremøte 14. januar 2019 
 

Tilstede: 

Ansattes representanter:  Linn Lyseng, Hilde Uthberg og Natalija Protosevicha  

                                         (AKS leder) 

Politiske representanter:  Knut Frederik Horn (mdg) 

Foreldrerepresentanter:   Berit Nybakk og Veronica Røkke 

Rektor/sekretær:              Camilla Torsæter 

Referent:                          Per Olav Lystrup  

 

 

Sak    1/19:     Godkjenning av innkalling og dagsorden.  

▪ Godkjent. 

 

Sak    2/19:     Godkjenning av referat fra 19.11.18.   

▪ Godkjent 

 

Sak    3/19:     Godkjenning av Strategisk plan for 2019 

▪ Det har vært en bred prosess, hvor personalet har vært mer 

involvert enn tidligere – gjennom plangruppen. 

▪ Utkastet var sendt ut til Driftsstyrets representanter en uke 

før møtet.  

▪ Camilla gjennomgikk utkastet til Strategisk plan. 

▪ Berit hadde et spørsmål om hvorfor "mobbing " er tatt bort. 

Svaret er at det jobbes like mye for en mobbefri skole som 

tidligere, ved å se elevene gjennom gode relasjoner lærer-

elev, å gripe inn når noe skjer, følge tettere i friminuttene, 

mm. Dette ligger inn underTrygt og godt læringsmiljø i 

Strategisk plan. 

▪ Godkjent 

  

Sak    4/19:     Godkjenning av skolens budsjett for 2019 

▪ Budsjett for skolen og AKS er sendt ut en uke før 

driftsstyremøtet 

▪ Natasha orienterte om AKS. Ingen innvendinger, men 

Natasha kunne orientere om at rammene har gått nedover 

hvert år siden 2013, og at det har vært en nedgang i bruken 

av vikarer. 

▪ Camilla orienterte om skolens budsjett. 



➢ Vi måtte budsjettere for en million mer enn tidligere 

ettersom skolen selv må betale for IKT-relaterte 

utgifter som Utdanningsetaten tidligere har betalt.  

➢ Det er lagt inn 350000,- til innkjøp av nye 

elevmaskiner, enten IPader eller PC´er. 

➢ Vi har de siste årene undervist ca. 440 årstimer mer 

enn Utdanningsdirektoratet har lagt opp til, og vil 

kutte tilsvarende neste skoleår – utgjør ca. en 1/2 

stilling. 

➢ Vi kommer til å redusere med en 1/2 assistentstilling. 

➢ Det kan også tilfalle oss noen midler som vil medføre 

budsjettjusteringer. 

▪ Godkjent 

                      

Sak     05/19:     Nytt fra skolen 

▪ Natasha har termin 11.mars, og Anette Aaeng er ansatt 

som vikar for Natasha. Hun overlapper de siste to ukene 

før termin. 

 

 

Sak      06/19:    Nytt fra FAU 

▪ Beboere fra Voksenhagen har skrevet et brev hvor de får 

frem sin bekymring om skoleveien til Voksen skole. 

Bymiljøetaten krever at det sendes fra Voksen skole, og 

ikke fra enkeltpersoner.  

Ledelsen på skolen sender brevet, med kopi til Knut 

Frederik Horn, Sørkedalsveien 150  

 

Sak     07/18:     Eventuelt 

 

 

Neste møte: mandag 8. mars kl. 16.30 

                    mandag 13. mai kl. 16.30 

 

 

Referent: Per Olav Lystrup 

                         


