
 

 

 Voksen skole                            
 Arnebråtvn. 120                             

 0771 OSLO   

 Tlf.        22 13 68 00                            

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

  

 

Referat fra driftsstyremøte 28. januar 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) 

                                          Jane Steenbuch (h)(jane@steenbuch.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) 

Ansatte – økonomi:          Kontorleder Elin Skum Pettersen  

                                         (elin.pettersen@ude.oslo.kommune.no) Sak 03/21 og  

                                          AKS leder og undervisningsinspektør Natasha  

                                          Protosevicha  

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

Referent:                          Per Olav Lystrup  

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

 

 

Sak      01/21:     Godkjenning av innkalling og saksliste.  

 Godkjent 

 

Sak      02/21:     Godkjenning av referat fra 09.11.20.  

 Ny politisk representant Jane Steenbuch (H)  

 Vararepesentant fra FAU er ikke oppnevnt enda.  

 Revidert referat fra møtet 09.11.20 sendes alle 

representantene i Driftsstyret  

 Godkjent 

 

Sak      03/21:     Godkjenning av budsjettet for 2021 

 Budsjettrammene er lavere enn foregående år. 

 Læringsbrett – innkjøpt til alle i 2020, nytt personalrom 

ferdig i 2020. 

 Læringsbrett – 1 million ble betalt inn på lånet på 

Læringsbrett i 2020 

mailto:linn.lyseng@osloskolen
mailto:knutfrederikhorn@gmail.com
mailto:dahlviktoria@gmail.com
mailto:jane@steenbuch.no
mailto:elin.pettersen@ude.oslo.kommune.no


 Må ut med noen lønnsutgifter til lærerne som jobber mer 

enn arbeidstidsavtalen nå på Rødt nivå. Skolen får dekket 

ca. 60 % av utgiftene ifm Coronatiltak, resten betaler skolen.  

 Elin presenterte budsjettet:  

222-Ramme 1:skolelokaler/skyss  

De fleste postene i ramme 222 er fastsatte tildelte rammer 

som er ført inn i budsjettet. I dette budsjettet legges drift av 

skolelokaler, skyssutgifter og renholdsutgifter. I tillegg 

vaktmesterlønn. Av driftsutgifter har skolen lagt inn 

transport til/fra leirskoleopphold og en liten post til 

vedlikehold av utstyr.  

På inntektssiden får skolen inn 20 % refusjon av 

vaktmesterlønn. I tillegg er det budsjettert kompensasjon for 

utleie av lokaler.   

(Skolen har fått kompensasjon selv om mye har vært stengt i 

2020). 

 

202-Ramme 2: Grunnskole 

Budsjettet viser driftsutgifter og inntekter for skolens drift.  

Lønnsutgiftene er stort sett de samme som for 2020, noe 

som gjør budsjettet mer utfordrende enn tidligere år i.o.m. 

at skolen har fått kutt i rammen. Dette gir skolen bl.a. små 

muligheter for å gjøre større økonomiske innkjøp. Heldigvis 

har skolen allerede i 2020 innfridd krav om 1:1 IKT-utstyr 

til elevene, som skal være oppfylt innen 2022.  

 

Av driftsutgifter så er det fordelt beløp på de mest 

nødvendige postene. Av ekstra investering er det avsatt et  

beløp på 150' til innkjøp av inventar/utstyr til nyoppussede 

rom. (arbeidsrom, musikkrom, grupperom) 

 

På driftsinntektssiden er det budsjettert med forventet 

høyere refusjon sykelønn. Skolen har en del ansatte som er 

langtidssykemeldt pga koronasituasjonen. 

 

Under internhandel, driftsutgifter og inntekter er det satt av 

300' til nedbetaling av Ipadlån, i tillegg til en fast tildelt utgift 

på IKT-utgifter på 1000'. På inntektssiden er det budsjettert 

med 260' internfaktura mellom AKS-SKOLE for lønnet 

arbeid som Elin og Tone/baseleder utfører for AKS. (Her 

er det reduksjon fra tidligere. Begrunnelse for dette har 

Natalija redegjort for).   

 

Ønsket investering i 2021 som ikke er lagt inn i budsjett: 

Skolen har behov for en gradvis fornyelse av smarttavlene. 

Det ser pr. nå ut som om resultat for 2020 er et 



mindreforbruk på 160000,- som skolen ønsker å øremerke 

til dette. 

 

 Natasha 

 600000,- mindre enn i fjor grunnet lavere elevtall på 

AKS, redusert ramme for skolene og AKS og interne 

utgifter til etaten for IKT og regnskapsføring er lagt 

direkte i rammen. 

 Lønn er hovedpost. For å få budsjettet i null skal det 

ansettes færre i ordinær AKS fra høsten 2021. 

 Miljøarbeiderstilling i Pluss økes fra 50 til 100% og 

40% AKS leder for AKS Pluss utgår.  

 Vikarlønn – foreløpig i null. 

 Driftsutgifter er hovedsakelig basert på 2020 og 

redusert med ca 10%. Oppussingen av AKS 

1.klassebasen er utsatt. 

 To stillinger på AKS får støtte fra NAV. 

 

                                  Begge budsjett godkjent av Driftsstyret. 

 

 

Sak     04/21:       Siste nytt fra skolen (vårsemesteret-21, vedlikehold, smittevern  

                            / beredskap) 

 

 Skolen er ferdigoppusset utvendig – presenning og stilasjer 

demonteres innen 1. februar. 

 Rødt nivå – mye har blitt organisert de siste dagene, både 

ledelsen og lærerne er godt fornøyd med hvordan 

organiseringen fungerer. 

 Strategisk plan – presenteres for godkjenning på neste møte. 

 Skolehageprosjekt – skolen er med på et prosjekt med fokus 

på Bærekraft. En lærer får dekket 20 % stilling med 

eksterne midler – 5. og 6. trinn vil involveres i prosjektet 

ettersom de skal ha / har Mat og helse. 

 Undervisningsbygg pusser opp og betaler flere rom på 

skolen – det gjelder rom i kjelleren i storskolebygget, 

musikkrommet og hoveddatarommet som etter planen skal 

gjøres om til arbeidsrom / grupperom.  

 Utlysning av stillinger – Undervisningsinspektørstilling for 

Plussavdelingen (etter May Britt Grepperud) og en 

midlertidig spesialpedagogstilling. 

 Mikromedarbeiderundersøkelse før jul – ansatte er slitne og 

det har vært svært krevende for lærerne det siste året. 

 Vi er fornøyde med de faglige resultatene på skolen, men 

ikke med tilbakemeldinger fra Elevundersøkelsen når det 

gjelder mobbing (handlingsplan for et trygt og godt 



læringsmiljø på neste driftsstyremøte) og Vurdering for 

læring. Dette settes opp på agendaen videre fremover  - for 

oppfølging. 

 Under Rødt nivå er det nå 39 kohorter som skal dekkes inn  

i ordinær skole, i tillegg til 3 i Pluss avdelingen. På 1.- 4. 

trinn har alle elevene undervisning på skolen mellom 09.00 

og 13.00, mens elevene på 5. – 7. trinn veksler mellom 2 

timer undervisning på skolen og 2 timer hjemme-

undervisning hver dag.    

 

Sak     05/21:       Siste nytt fra FAU  

 Ny representant 1. trinn er klar. 

 Skolemiljøet – gjennomgikk elevundersøkelsen. 

 Trafikksikkerheten – ønske om å få til en foreldregruppe – 

ta gjerne kontakt med Linn.  

 

 

Sak     06/21:       Trafikksikkerhet 

 Knut Frederik orienterte om Hjertesoner – trafikksikrede 

soner rundt skolen. Oppfordrer skolens ansatte og foresatte 

til ikke å kjøre til skolen. Skolen skal unersøke nærmere hva 

Hjertesone dreier seg om og hva det innbærer. Se vedlegg 

fra Linn. Ref Trygg Trafikk. 

 Veronica sjekker opp om det er opprettet en trafikkgruppe i 

FAU. 

 Skolepatruljen – Linn orienterte om skolepatruljen. 

Avsluttet fra etatens side. Vi lar patruljen stå ut skoleåret. 

Skal vi da fortsette med dette neste skoleår ? 

 Status om sikring av skolevei for de som krysser Jarbakken 

og skolens p-plass og innkjøring fra Arnebråtveien – Axel 

purrer på Bymiljøetaten før nest møte. 

 Jane – lærere som har barn hjemme defineres som et 

samfunnskritisk yrke. 

 

Sak     07/21:       Eventuelt 

 Veronica hadde spørsmål vedr Skjeggkre og andre skadedyr 

på skolen. Dette dekkes av Undervisningsbygg.  

 Vi som skole har blitt gode på Teams, og bruker det også i 

kommunikasjon med elevene. 

 Jane tok opp spørsmålet om lærerflukt. Voksen skole har 

ikke merket noe til det, og tilbakemelding fra lærerne om 

ønsker for neste skoleår viser heller ingen tegn på dette. I 

2019/20 var det t.o. 4 lærere som sluttet.  

 18. januar var fristen for alle ansatte til å gi ledelsen 

tilbakemelding om ønsker og planer for neste skoleår. Det 



er viktig å få en oversikt over dette tidlig, for å kunne utlyse 

stillinger så tidlig som mulig.  

 Sykefraværet – neste driftsstyremøte. 

 Axel meldte inn om tett kum ved pelletsterminalen ved 

flerbrukshallen – Gunnar og Bymiljøetaten er på saken. 

 

 

 

 

                    

Neste møter:  

Mandag 15. mars   2021 kl. 16.30 – 18.00 

Mandag 10. mai     2021 kl. 16.30 – 18.00 

 

Referent: Per Olav Lystrup     


