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Voksen skole 

 

DRIFTSSTYRET - MØTEREFERAT 

Dato: 22.11.2021 

Møtested: Voksen skole, personalrommet 

Til stede:  

Foreldrerepr.: Axel Emil Roll (styrets leder og referent), Eva Nordgård (FAU) 

Ansatterepr.: Linn Bergengen Lyseng, Hilde Uthberg 

Politiske repr.: Knut Frederik Horn, Jojo Engnæs 

Fra skolen:  

Camilla E. Torsæter (rektor og styrets sekretær)  

 

Fravær:  

Victoria Dahl 

 

Sak 33/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende justeringer: 

Ny foreldrerepr. etter Veronica Røkke er Eva Nordgård. 

Sak 34/21: Godkjenning av referat fra møtet 23.09.21 

Vedr. oppfølgingssaker fra tidligere møte: 

-Vara for foreldrerepr. (1-2 stk) søkes rekruttert på neste FAU-møte. 

-Skolens nettsider oppdateres [oppdatert årshjul, link DS’ reglement, møteplan for 2021/22, og 

DS’ repr.] er under oppdatering. Frist satt til 31.12.21. 

 

Referat ellers godkjent. 

Sak 35/21: HR, status sykefravær mv.  

Sykefravær så langt for 2021 er høyere enn 2020 og høyere enn UDEs måltall. Antatt å være 

mye koronarelatert - også ansatte er oftere hjemme pga symptomer slik det er for elever. 

Merkbart høyere sykefravær i yngste og eldste aldersgruppe blant ansatte. Tallene er samtidig 

lavere enn snitt for hele Oslo kommune og BVA.  



DS ønsker til neste møte sammenlignbare tall fra andre relevante skoler om mulig. 

Tatt til orientering. 

 

  



Sak 36/21: DS’ mandat ift skolens aktivitetsplikt ift Opplæringsloven.  

(Gjennomgang. Statusoppdatering Aktivitetsplan – trygt og godt læringsmiljø. Hvordan jobber skolen. Evt nye 

tilfeller.) 
-DS diskuterte sitt mandat slik DS oppfatter dette. -Er ikke detaljert fastsatt i lov/rutiner og 

heller ingen kjent detaljpraksis fra andre skoler slik DS oppfatter det. DS er opptatt av sin rolle 

som øverste organ på skolen men ser samtidig sine begrensninger ift fagkompetanse samt at 

man må unngå å vurdere enkeltsaker uten forhåndssamtykke fra alle involverte parter – DS har 

da også en taushetsplikt.  

Viktig for DS å følge trend/utvikling i prosessene (antall, hvorvidt de løser seg osv), skolens 

rutineverk, fokus/ressurser osv. 

 

CET redegjorde for skolens oppdaterte rutineverk for slike tilfeller - dette er oppdatert efter 

generell gjennomgang i sektoren fra UDE.  

-DS oppfattet rutineverket som en god ramme for skolens arbeid i slike tilfeller. 

Antall saker i dag: 

5. trinn: 1 sak 

6. rtinn: 4 saker 

7. trinn: 1 sak 

Skolens erfaring gjennom behandling av tidligere saker er særlig å også høre elevenes stemmer, 

dokumentere prosessene samt drive forebyggende. -Forebyggende; godt miljø, innsats fra 

lærere/sosiallærer, egne verktøy som «Link for livet» osv. 

 

Tatt til orientering. 

 

Sak 37/21: Skolens vedlikeholdsplan 

God driftsleder i Gunars; viktig for å bli hørt dialogen med skoleeier, nå «nye» Oslobygg. 

Vedlikeholdsplanen iht eiers budsjett vedlegges referatet til info. 

 

Tatt til orientering. 

Sak 38/21: Skolens beredskapsplan 

-Planen oppdateres for tiden ift møteplass/tilfluktsrom (f.eks. trussel fra ekstern hendelse). 

-Internt kommunikasjonssystem (alle klasserom osv) er testet, noen mangler ifm «Kuben» må utbedres. Videre 

bedres «kom.språk» slik at ansatte kan varsles på høyttaler uten å «skremme» elever unødig. (F.eks. henvisning til 

at ansatte må sjekke sms sendt de ansatte direkte). 

Tatt til orientering. 

Sak 39/21: Undervisningsmateriell, Innkjøp av oppdaterte læremidler 

KFH: Andre skoler med presset økonomi - som Voksen skole - prioriterer dette.  

-Bør Voksen gå sammen med andre skoler for å øke presset mot UDE/politisk? Kan skolen omprioritere tildelte 

midler? 

CET: Det koster å henge med/oppgradere IKT; læringsbrett iht tidl vedtatt plan, smartboards i klasserom som er 

overmodne for oppgradering osv. Videre er krav til lærernorm og godt læringsmiljø kostnadskrevende ift 

tilstrekkelig god stab med ansatte. Dette gir ikke stort rom til å kjøpe inn masse nye/oppdaterte læremidler på én 

gang. Skolen ønsker likevel å kjøpe inn noe mer bøker hele tiden for å presse UDE på tildelte midler/budsjett. 

*** 

Neste driftsstyremøter skoleåret 2021-22: 



➢ Mandag 17. januar kl. 16.00 – 18.00 

➢ Mandag 28. februar kl. 16.00 – 18.00 

➢ Mandag 9. mai kl. 16.00 – 18.00. 


