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DRIFTSSTYRET - MØTEREFERAT 

Dato: 23.09.2021 

Møtested: Voksen skole, personalrommet 

Tilstede:  

Foreldrerepr.: Axel Emil Roll (styrets leder), Veronica Røkke 

Ansatterepr.: Linn Lyseng, Hilde Uthberg 

Politiske repr.: Knut Frederik Horn, Finn-Yngve Engnes 

Fra skolen:  

Camilla Torsæter (rektor og styrets sekretær), Per Olav Lystrup (ass.rektor og referent) samt 

Elin Skum Pettersen (økonomi) og Natalija Protosevicha (AKS) (begge på sak 24-26). 

Fravær:  

Victoria Dahl 

 

Sak 24/21: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent av DS. 

Sak 25/21: Godkjenning av referat fra møtet 31.05.21 

Godkjent av DS. 

Sak 26/21: Økonomigjennomgang, 2. tertialrapport.  

Økonomigjennomgang for skolen ved Elin: 

• Avvik på 1,6 millioner, lav tildelingsramme for 2021, mye til lønn, vikarbudsjettet var satt 

lavt – ikke overraskende at det var for lavt (økt vikarbruk p.g.a. rødt nivå/Corona, 

langtidsfravær p.g.a. Corona, fravær p.g.a. venting på testresultater), resultat som 

forventet. 

• Skolen får budsjettjusteringer i løpet av året, bla en pott for elev med 3 diagnoser, 

refusjon for lærerspesialister, statlig videreutdanning mm. 

• Skolen får fullt ut kompensert dokumenterte koronautgifter. (Ca. 300 000,- av tildelingen 

gjelder utgifter skolen hadde i 2020.)  



• Prognose: lønn ca 2,1 mill mer enn budsjettert, mens sykelønnsrefusjon forventes ca 

350.000mer enn budsjettert. (pga koronarelatert langtidsfravær) 

• Innkjøp. Totale driftskostnader havner på budsjett. 

• Vi har fått midler til å drive styrking – spes.ped. på lavere trinn. 

• Utgifter – nedbetaling av lån til innkjøp av læringsbrett, 300 000,-. 

• 2. tertialrapport viser pr. september en prognose på 275' i merforbruk. Skolen har 

skåret ned til benet og kan ikke se hvordan man forsvarlig kan gjøre flere kutt for å 

komme i null. 

• Mye midler går med til oppfølging av vedtakselever og elever med store 

oppfølgingsbehov. 

• Bibliotekar arbeider nå mer ute i klassene – redusert bibliotektilbud 

• Camilla: Skolen har ikke økonomi til å kjøpe inn nye lærebøker. Bøker bør byttes i 

følgende fag: 

➢ Matematikkbøker 5.-7. trinn 

➢ Norskverket må byttes på 1.-4. trinn 

➢ Naturfagverket må byttes, enten til helt digitalt, eller til nye bøker 

➢ Samfunnsfagverket er utdatert 

→Knut Frederik kanaliserer til Byrådet at: 

1) skolen ikke har midler til nye læreverk. 

2) Det er stadig flere elever som krever tettere oppfølging og dermed flere ressurser til 

skolen. 

Tatt til orientering av DS. 

Økonomigjennomgang for AKS ved Natasha: 

• Lavere rammet for budsjettåret 2021, som dekker primært lønnsutgifter 

• Avvik på lønnen til vikarene – dette fordi det var ikke nok midler til å sette av i budsjettet 

for 2021 

• Har fått kompensert for Coronautgifter 

• Elever med særskilte behov i ordinær AKS som trenger tett oppfølging, men som ikke 

Aktivitetsskolen får kompenserende midler for – dette skal rapporteres til etaten med 

den årlige behovsmelding 

• Kun sterkt nødvendige driftsutgifter godkjennes dette budsjettåret 

Tatt til orientering av DS. 

Sak 27/21: Gjennomgang av årshjul for saker i DS 

• Valg / gjenvalg av driftstyrerepresentanter, Axel følger opp den enkeltes valgperiode ift 

UDE og gjenvalg/nyvalg. Axel etterlyser også vararepr. Fra foreldrerepr, søkes valgt via 

FAU. 

• DS’ mandat ift skolens aktivitetsplikt ift Opplæringslovens osv: 

➢ Grundig gjennomgang på neste møte i november 

➢ Statusoppdatering med på hvert møte i DS.  

✓ Evt nye tilfeller 



✓ Hvordan jobber skolen osv 

• På novembermøtet legges det også frem status for sykefraværet. 

• Neste driftstyremøter skoleåret 2021-22: 

➢ Mandag 22. november kl. 16.00 – 18.00 

➢ Mandag 17. januar kl. 16.00 – 18.00 

➢ Mandag 28. februar kl. 16.00 – 18.00 

➢ Mandag 9. mai kl. 16.00 – 18.00 

Sak 28/21: Gi status for hvordan skolen følger opp saker i strategisk plan 

Camilla informerte om at strategisk plan følges opp gjennom året. Utforming av neste års 

Strategiske plan starter ved at Plangruppen og skolens ledelse samles og jobber frem et utkast – 

i november.   

Tatt til orientering. 

  



Sak 29/21: Nytt fra skolen 

• Skoleåret har startet bra. God stemning og motivert dyktig personale som er glade for at 

det ikke er like stramme restriksjoner p.g.a. Coronapandemien.  

• Mye planlegging sammen på tvers på trinn, god og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver 

og opplegg / erfaringer. 

• Færre konflikter mellom elever, bl.a. grunnet annen strukturering av friminuttene (FA og 

enda mer synlige voksne). 

• Aktiv bruk av planleggingsverktøyet. 

• Jobber etter en periodeplan hvor året er delt inn i perioder under ulike temaer. 

• Corona – rutinene for smittevern fungerer godt. 

• Linn kommenterte at det er et personale og en skole med god stemning og fokus på faglig 

arbeid til elevenes beste.  

• Også ros fra Hilde til ny inspektør for Plussavdelingen (Cecilie Hem) 

Tatt til orientering av DS. 

Sak 30/21: Siste nytt fra FAU 

• Fysisk aktivitet (FA) – trinnene delt på tvers av klasser 

• På forrige FAU-møte ble det vedtatt at FAU kan være med å kjøpe inn lekeapparat i store 

skolegård. Voksen skolekor (skolekoret) har sagt seg villige til å bistå med et betydelig 

(her mer enn det FAU kan bistå med) beløp til innkjøp av lekeapparatet.  

• Som antagelig flere kjenner til, er det søkt om støtte til lekeapparat i store skolegård 

siden opp-pussing av nytt bygg og store skolegård (fra ca. 2017). Det er også blitt søkt 

støtte fra driftsstyret tidligere år. 

• Valg av ny FAU-leder planlegges på neste FAU-møte 

 

Tatt til orientering av DS. 

Sak 31/21: Skolens nettsider  

• Skolens nettsider trenger en hyppigere oppdatering enn det er pr. i dag, flere ressurser 

fra skolen gis opplæring i administrasjon av nettsidene.  

• Datoer for kommende driftstyremøter legges ut og alle linker/DS-representanter 

oppdateres.  

Sak 32/21: Forslag til nye maler for DS 

• Axel ba om at malene som skolen så langt har benyttet byttes ut med de offisielle malene 

for Oslo kommune. Camilla bekreftet at dette allerede var i prosess. 

 


