
 

   Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 
 Mortensrud skole 
 Telefon: 23 19 16 00 

 

 
 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 19 16 00 Org.nr.: 974590492 
Mortensrud skole Lofsrudhøgda 195 Telefaks: 23 19 16 01  
 1281 OSLO   
  mortensrud@ude.oslo.kommune.no  
    

 

Referat fra Driftsstyret mandag 08.06.2020 kl. 17.00 
Sted: Administrasjonsbygget, møterom 2. etasje (foajeen) 
 
Representant  Döndü Arikan   Foresatte 01.01.2019 – 31.12.2020 
Representant  Beate Christensson  Foresatte 01.01.2019 – 31.12.2020  
Representant  Ane R. Fjørstad   Personalet 01.01.2019 – 31.12.2020       
Representant  Susann M Harlem Personalet               01.01.2020 – 31.12.2021 
Representant  Rino Holand   Ekstern                01.01.2018 – 31.12.2021 
Representant  Kaare Solhjell   Ekstern  01.01.2020 – 31.12.2021 
Representant  Trude Koksvik Nilsen  Ekstern  01.01.2020 – 31.12.2021 
        
Ved forfall varsles skolen og medlemmet kontakter selv aktuelt varamedlem 
Vararepresentant         Henriette Sommerin   Foresatte  01.01.2019 – 31.12.2020 
Vararepresentant  Kris Robin Lillejord   Foresatte  01.01.2018 – 31.12.2020 
Vararepresentant  Turid Studsrød                               Personalet  01.01.2019 – 31.12.2020         
Vararepresentant  Ali Sobut    Ekstern   01.01.2020 – 31.12.2021 
Vararepresentant  Thorbjørn Hansen     Ekstern   01.01.2020 – 31.12.2021            
Vararepresentant  Guri C. H. Finsveen   Ekstern   01.01.2020 – 31.12.2021                           
  
Hovedsaker for Driftsstyremøte – jf. reglement for Driftsstyre § 3-4 

A.  PLANER: Strategisk plan og årsplan, skolebasert vurdering 
B.  BUDSJETT: Årsbudsjett og budsjettforvaltning 
C.  MILJØ: Miljørettet helsevern, sosialt/kulturelt arbeid, sosial ped.tjeneste 
D.  DRIFT: Informasjonsvirksomhet, skole/foreldre samarbeid, ordensreglement, 

undervisningsmateriell, oversikt klagebehandling og vedlikehold 
E.  SAKER: Til høring i driftsstyret, innstilling på saker som behandles sentralt 

 
Saker til behandling 

Sak nr. Kat. Sakens innhold Status 
18-2020  Godkjenning av innkalling 08.06.20 vedtak 
19-2020  Godkjenning av saksliste 08.06.2020 vedtak 
20-2020  Godkjenning av protokoll 09.03.2020 vedtak 
21-2020 B Tertialrapport skole og Aks  
22-2020 D Informasjon fra skolen  
23-2020 A Strategisk plan Vedtak 
24-2020 D Eventuelt  
    
    
    
    

 
Vel møtt! 
Med vennlig hilsen 
Trond Herbert Johansen 
Rektor / sekretær driftsstyret 
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Sak 18-2020 Godkjenning av innkalling 08.06.2020 
 
Innkalling ble sendt ut på mail 290520 
vedtak: 
Innkalling godkjennes. 
 
Sak 19-2020 Godkjenning av sakliste 08062020 
 
vedtak: 
Sakliste godkjennes 
 
Sak 20-2020 Godkjenning av protokoll fra 09032020 
 
Protokollen ble sendt ut pr. 10.03.20 
vedtak: 
Protokoll fra 09.03.20 godkjennes  
 
Sak 21-2020 Tertialrapport skole og Aks 
Rektor gjennomgikk Tertialrapport for skole og AKS april 2020. 
 
Aks ligger an til et lite mindreforbruk pr. 31.12.2020.  
 
Skole ligger pr dags dato an til et merforbruk på ca 250 000 kroner. Denne prognosen er avhengig 
av flere variabler som f.eks elevtall, elever med behov for særskilt norsk osv. Hvis alle prognoser 
slår feil, kan skolen ha et mindreforbruk på ca 1 million kroner pr 31.12.20. Pr dags dato er det 
ikke behov for noen store endringer i den økonomiske driften, men skolen har ikke mulighet til å 
ansatte flere personer selv om det skulle dukke opp elever som har behov for mer voksen støtte. 
Denne støtten må da gis av eksisterende ressurser. 
 
vedtak:  
Driftstyret tar rektors gjennomgang til etterretning. 
 
Sak 22-2020 Informasjon fra skolen 

- Informasjon om skolens drift pr dags dato og erfaringer med hjemmeskole mens skolen var 
stengt. Skolen har tatt store sprang på det digitale området, fikk opprettet veldig god 
kontakt med mange elever og foresatte under perioden med hjemmeundervisning. Etter 
oppstart har skolen hatt positive erfaringer med små grupper og delt friminutt mellom 1.-4. 
og 5.-7. trinn. Skolen er nå tilbake i normal drift, men har et sterkt fokus på at regelene for 
smittevern følges. 

- Sommerskole for 5.-7. trinn: Sommerskolen tilbyr egen sommerskole for elevene på 5.-7  
på Mortensrud. Ca 25 påmeldte så langt. Dette finasieres av sommerskolen. Sommerskolen 
for hele Oslo er avlyst. 

- Kartleggingsprøver 1.-4. trinn: Vi er nå ferdige med kartleggingsprøvene. Resultatene 
viser at det fremdeles er for mange av våre elever som sliter med for svake norskspråklige 
ferdigheter. Lærerne bruker resultatene til å følge opp disse elevene på en best mulig måte. 

- Inndeling av friminutt fra august 2020: Basert på erfaringene de siste månedene, vil skolen 
dele hovedfriminuttene for 1.-4. og 5.-7. trinn i to . 1.-4. trinn kl. 11.30-12.00, 5.-7. trinn 
12.00-12.30. Dagens erfaringer viser oss at mer plass til hver enkelt elev i friminuttene har 
ført til færre elevkonflikter og flere elever i aktivitet. I tillegg vil de små nå få spise maten 
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litt tidligere enn før. Man slipper da at lunsjen på skolen og maten på Aks kommer for tett 
på hvrandre. 

- Innføring av ny læreplan august 2020: Dette går som planlagt selv om skolen ikke har hatt 
det samme trykket på fagfornyelsen mens det var hjemmeskole. 

- Kameraovervåkning: Skolen blir belastet for utgifter til reperasjon av kameraer som blir 
ødelagt  av en ungdomsgjeng på nattestid. Dette er penger skolen må ta fra elevbudsjettet. 
Hvis det ikke kommer en løsning på dette, ønsker rektor at kameraene fjernes. Driftststyret 
støtter rektor i dette. Rektor kontakter områdedirektør for å finne en løsning på saken. 

 
Sak 23-2020 Strategisk plan 2020 
Kort statusgjennomgang pr dags dato 
Dette arbeidet har blitt forsinket som en følge av hjemmeskolen. Høsten 2020 fortsetter skolen de 
planlagte tiltakene. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etteretning 
 
 
 
Sak 24-2020 Eventuelt 
-Ingen elever og ansatte er smittet på Mortensrud skole 


