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Referat fra driftsstyremøte 23. september 2020 - utkast 
 

Tilstede: 

Ansattes representanter:  Linn Lyseng (linn.lyseng@osloskolen .no),  

                                        Hilde Uthberg (hilde.uthberg@osloskolen.no) 

Politiske representanter:  Knut Frederik Horn (mdg)   

                                         (knutfrederikhorn@gmail.com 

Foreldrerepresentanter:   Veronica Røkke (veronica@wilfa.com),  

                                         Axel Emil Roll (styrets leder) 

                                         (axel.emil.roll@banenor.no) 

Rektor/sekretær:              Camilla Torsæter  

                                         (camillatorsaeter@ude.oslo.kommune.no) 

Referent:                          Per Olav Lystrup  

                                         (per-olav.lystrup@ude.oslo.kommune.no)  

 

I tillegg møtte:                  Elin S. Pettersen  

                                         (elin.skum.pettersen@ude.oslo.kommune.no) 

                                         Natasja Protosevicha  

                                         (natalija.protosevicha@ude.oslo.kommune.no)  

 

 

Sak      23/20:     Godkjenning av innkalling og saksliste.  

▪ Godkjent. 

 

Sak      24/20:     Godkjenning av referat fra 08.06.20.    

▪ Godkjent 

 

Sak      25/20:     Mandat for medlemmer i DS 

▪ Sendt ut som vedlegg i høst. 

▪ Det må velges vara fra FAU og evt. ny politisk representant. 

Veronica følger opp ift FAU, og Axel Emil sjekker med 

Bydelen om noen av de pol. representantene har 

flyttet/sluttet. 

▪ Ingen øvrige kommentarer 

 

Sak     26/20:      Gjennomgang av årshjul for saker i DS 

▪ Gjennomgang av undersøkelser og nasjonale- og 

kartleggingsprøver kommer senere i høst når resultatene er 

klare. 
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Sak     27/20:            Økonomi. Skolen og AKS- økonomi/kvartalsrapport 2.  

                                 tertial. (Frist innsending 25. sep) 

                                  Lagt frem av kontorleder Elin. 

 

▪ 2.tertialrapport ble gjennomgått. Det har vært høyere 

utgifter til vikarutgifter enn budsjettert, noe som skyldes økt 

fravær pga koronautbruddet. Noe økte utgifter også i fbm 

oppgradering av mat/helserom og Personalrom, samt 

undervisningmateriell.  

▪ Det er vanskelig å lage en god prognose for 31.12 i år pga 

de spesielle omstendighetene. Vi kjenner til noen 

forventede budsjettjusteringer, men det ligger mye 

usikkerhetsmomenter rundt koronasituasjonen. Vi har, så 

godt vi kan, lagt en prognose som viser et lite merforbruk 

på ca. 38 000,-.  

▪ Selv med høyere utgifter på lønn og innkjøp, så håper vi 

ikke at merforbruket blir høyere. Forklaring på hvorfor vi 

ikke har en prognose som viser et høyere merforbruk, 

skyldes at vi har fått en ny nedbetalingsplan for innkjøp av 

Ipad+utstyr/opplæring rundt dette.  I stedefor en 3-årig 

nedbetalingsplan med en høyere innbetaling i 2020, har vi 

nå fått en 4-åringplan med innbetaling i 2020 som er 575' 

lavere enn opprinnelig nedbetalingsplan.  

 

 

                             Økonomi AKS:  

                                   Lagt frem av inspektør / AKS-leder Natasha 

 

▪ Driftsrapport for AKS budsjett viser merforbruk på 

13,27%, 637 206 kroner per august 2020 

▪ Merforbruket skyldes tapte inntekter for foreldrebetaling i 

mars og april 2020 da skolene ble stengt.  

▪ Utdanningsetaten har per dags dato ikke fått bevilget 

kompensasjonen, men aktivitetsskolene vil bli kompensert 

for 1,5 måned med oppholdsbetaling. Aktivitetsskolene kan 

i sine prognoser hensynta en slik kompensasjon. Det vil bli 

gitt informasjon når Utdanningsetaten mottar 

kompensasjonen. 

 

 

Sak     28/20:       Status for hvordan skolen følger opp tiltakene i strategisk plan                                                     

                             Camilla gjennomgikk noen aktuelle punkt i skolens strategiske  

                             plan. 

1) Trygt, godt og inkluderende læringsmiljø 

➢ Utfordrende under lock down ettersom elevene var 

hjemme. Lærerne fulgte opp så tett som mulig. I 



tillegg hadde vi voksne på skolen som gikk turer med 

elever som hadde behov for det. 

➢ Kohortene ute er opprettholdt. Tettere på elevene. 

2) Elevene har gode grunnleggende lese-, skrive- og 

regneferdigheter 

➢ Ny visjon. Stemmes på i personalet nå til uken. 

➢ Fagfornyelsen:  

✓ Fokus på Dybdelæring, tverrfaglighet, 

✓ Skoleåret er delt inn i 6 perioder fordelt på 3 

forskjellige temaer: 

          1) Folkehelse og livsmestring 

          2) Demokrati og medborgerskap 

          3) Bærekraftig utvikling 

➢ Begynneropplæringen – kursing og oppfølging av 

ansatte på 1. - 2. trinn. 

➢ Læringsbrett – et suplement men fortsatt håndskrift 

og vanlige bøker. 

 

Sak     29/20:       Siste nytt fra skolen  

▪ Hele sentralbygget får nye vinduer og renovert fasade – ferdig 

til jul 

▪ Gravearbeidet i Jarbakken skal være ferdig ca. april 2021 

▪ Skolekjøkkenet er nå ferdig pusset opp 

▪ Skaterampen på grusbanen er et foreldredrevet prosjekt som 

har skapt en del utfordringer i form av støy for naboer og 

uønsket bruk i skoletiden. Kontaktperson: Eva Nergård. 

Knut Frederik tar dette videre. 

▪ Opplæring av Skolepatruljen er i gang for elever på 7. trinn, og 

vil snart være synlige på morgenen mellom 08.15 og 08.35. 

       

Sak     30/20:       Siste nytt fra FAU 

▪ Intet nytt å melde 

 

Sak     31/20:       Eventuelt: 

▪ Knut Frederik orienterte om at han jobber for å få 

fartsdumber i Ankerveien på strekningen mellom Rema 

1000 og Circle K 

▪ På neste møte presenteres statistikk for sykefraværet.   

                    

Neste møter:  

Mandag   9. november 2020 kl. 16.30 - 18.00 

Mandag 11. januar 2021 kl. 16.30 – 18.00 

Mandag 15. mars 2021 kl. 16.30 – 18.00 

Mandag 10. mai 2021 kl. 16.30 – 18.00 

 

Referent: Per Olav Lystrup     


