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

  

 

Referat fra driftsstyremøte 15. mars 2021. 
 

Tilstede: 

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

                                        Hilde Uthberg(hilde.uthberg@osloskolen.no) 

Politiske representanter:  Knut Frederik Horn (mdg)   

                                         (knutfrederikhorn@gmail.com 

                                         Viktoria Dahl (sv) (dahlviktoria@gmail.com) 

                                          Finn-Yngve Engnes (jojo) (h) (finn-yngve.engnas  

                                          @bva.oslo.kommune.no) 

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

                                         Axel Emil Roll (styrets leder) 

                                         (axel.emil.roll@banenor.no) 

Rektor/sekretær:              Camilla Torsæter  

                                         (camilla.torsaeter@ude.oslo.kommune.no)  

Referent:                          Per Olav Lystrup  

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

 
 

Sak 08/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Litt sen utsending av regnskapet. 

 Godkjent 

 

Sak 09/21: Godkjenning av referat fra møtet 28.01.21 

 Godkjent 

 

Sak 10/21: Godkjenning av Strategisk plan for 2021 

 Det gjøres risikovurderinger, og deretter settes det inn risikoreduserende 

tiltak. Viktig at dette er et verktøy for hele personalet, ikke bare for ledelsen 

 Godkjent i skolens plangruppe og MBU 

 Kan justeres gjemmom året. 

 Godkjent av Driftsstyret 

 

 

Sak 11/21: Fullstendighetserklæring for 2020 

 Ingen kommentarer. 

 Sendt fra skolen til Utdanningsadministrasjonen. 

 

Sak 12/21: Siste nytt fra skolen (Sykefravær, arbeidsmiljø, beredskap og 

omlegging til rødt nivå, læringsbrett-status) 
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 Knut Frederik – Utfordring med Corona og kohortinndelingen ? 

 Camilla – refererte til det hun sendte ut til foresatte på fredag:  

 Rødt nivå gjør at noen lærere da må gå ut i sykemelding.  

 Bemanningen brukes godt, men vi skal se på muligheten for å øke 

tilbudet.  

 Voksen er også svært strenge ift smittefaren. Dette gjør at vi ikke kan 

bruke lærerressursene så fleksibelt som ønskelig - på tvers av 

kohortene. 

 Veldig mye tid går med til omorganisering og forberedelse på at noe kan 

skje – ofte på kort varsel. Meget krevende koronarelaterte smitteverns-

tiltak. Vi er veldig nøye med å holde på kohortene, og begrense at elever og 

ansatte beveger seg over i andre enn egen kohort.  

 Mange positive tilbakemeldinger fra foresatte, men også noen kritiske 

røster som mener elevene bør være mer på skolen. Vi lytter til innspill, og 

analyserer kontinuerlig hvordan vi skal gi et best mulig tilbud ut fra skolens 

forutsetninger.     

 Camilla: Svært løsningsorienterte ansatte på Voksen. 

 Linn: Som representant for lærerne, er tilbakemeldingene at det jobbes 

godt, og vi føler at vi sammen har kommet frem til gode løsninger.   

 Hilde: Stor smittefare på skolen. Gjør flere av lærerne engstlige for å være 

på skolen i frykt for å bli smittet eller å smitte andre. 

 Linn: vi har en bevisst holdning til inndelingen av kohorter slik at alle får 

noen de liker å være sammen med. Mange elever får også tilbud om å være 

på skolen full dag.  

 Camilla: små kohorter gir god oversikt og lite konflikter. 

 Camilla – Kohortinndelingen og tilstedeværelse på skolen påvirker elevenes 

sosiale liv på skolen. Vi kunne delt på tvers av klassene, men vi mener dette 

ville ført til større fare for smitte. 

 Hjemmeundervisning kan være problematisk bl.a. ved at: 

 Teams ikke tåler presset.  

 Hjemmenettet er et kritisk punkt for mange.  

 Linn presiserer at hennes elever ikke får ha på kamera eller 

mikrofon p.g.a. personvern. 

 

 

 Medarbeiderundersøkelsen før jul – kritiske tilbakemeldinger om 

kommunikasjon og læringsmiljøet. Mye nytt. Dette har vi jobbet bra med, 

og tilbakemeldingene fra ansatte er at dette nå er mye bedre. Vi planlegger 

en oppfølginsundersøkelse i løpet av våren.  

 

 Axel - AKS har kommet med egne regler som ikke gjelder på skolen. Viktig 

at reglene på AKS er så tett opptil ordinær skole som mulig. 

 

  

 Camilla orienterte om skolens beredskapsplan. 



 

 Sykefravær – Camilla delte et par bilder fra januar t.o.m. november 2020 

og for jan-feb 2021 – snitt ca. 7,5 %. Sykefraværet gir ikke noe spesielt 

utslag for Corona – dette er stort sett ordinære sykemeldinger, og ikke 

enkeltdager. 

 

Sak 13/21: Siste nytt fra FAU 

 Læringsbrett – bruk av læringsbrett. Hvem har ansvaret ? foreldre eller 

skolen, eller begge ? Det bør stå mer om det digitale - i skolens 

handlingsplan. 

 Hjertesone – ønske om å vite noe mer hvordan man skal ta det videre for å 

kunne jobbe med skolevei. 

 Barnevakten – det er avtalt digitalt informasjonsmøte med Barnevakten. 

 Se forøvrig referatet fra FAU på skolens hjemmeside. 

Axel – stemmer det at det kun sitter 7 i FAU ?  

Veronica -  Ja, det stemmer. Flere kan føre til et mer ustrukturert møte.   

 

Sak 14/21: Trafikksikkerhet 

 Skal opp i neste FAU for å bestemme om Voksen skole skal være en 

Hjertesoneskole 

 Jojo – oppfordrer til at dette sendes postmottaket@bva i Bydelen. Knut 

Frederik – dette er allerede gjort, senest i desember 

- Status om sikring av skolevei for de som krysser Jarbakken og skolens p-

plass og innkjøring fra Arnebråtveien 

 Fortsatt ingen saksbehandler er tilgjengelig for spørsmål fra Axel. Han 

fortsetter å prøve å ta kontakt.  

 

Sak 14/21: Eventuelt   

 Veronica – mange henger i hallen etter skoletid. Synes det er positivt at 

eldre elever derfor får tilbud på AKS. Tilbud for 5. trinn. 

 

 

Neste møter:  

Mandag 10. mai     2021 kl. 16.30 – 18.00 

 

Referent: Per Olav Lystrup     


