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Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 19 16 00 Org.nr.: 974590492 
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Referat møte i Driftsstyret mandag 09.03.2020 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  
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 
9-2020  Godkjenning av innkalling 24.02.2020 vedtak 
10-2020  Godkjenning av saksliste 24.02.2020 vedtak 
11-2020  Godkjenning av protokoll 20.01.2020 vedtak 
12-2020 B Godkjenning av årsregnskap vedtak 
13-2020 B Godkjenning av plan for mindreforbruk vedtak 
14-2020 B Økonomi skole og Aks pr 29.2.2020 vedtak 
15-2020 B Godkjenne fullstendighetserklæring 2019 vedtak 
16-2020 D Informasjon fra skolen  
17-2020 D Eventuelt  
    
    

 
 
 
Sak 9-2020 Godkjenning av innkalling 09.03.2020 
 
Innkalling ble sendt ut på mail 24.02.2020 
vedtak: 
Innkalling godkjennes. 
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Sak 10-2020 Godkjenning av sakliste 09.03.2020 
 
Vedtak: 
Sakliste godkjennes 
 
Sak 11-2020 Godkjenning av protokoll fra 20.02.20 
 
Protokollen ble sendt ut pr. 21.02.20 
vedtak: 
Protokoll fra 20.02.20 godkjennes  
 
Sak 12-2020 Godkjenne årsregnskap 2019 
Rektor gjennomgikk årsregnskap for skole og AKS 2019. 
Skole og Aks har et større mindreforbruk enn ønsket. Dette skyldes i all hovedsak 
ekstrabevilgninger i løpet av året samt gratis kjernetid på Aks. Skole og Aks får overført 
mindreforbruket til årets budsjett. 
 
vedtak:  
Driftstyret vedtar Aks og skolens årsregnskap for 2019. 
 
Sak 13-2020 Godkjenning av plan for mindreforbruk 
Rektor gikk igjennom planen for bruk av mindreforbruket på skole og Aks 2019. Skole og Aks har 
et større mindreforbruk enn forventet.  Dette skyldes større inntekter i løpet av året enn 
opprinnelig forventet .Aks og skole ønsker å bruke mindreforbruket til å opprettholde 
bemanningen inneværende år(2020).  
 
vedtak:  
 
Driftsstyret vedtar skolens skolens plan for mindreforbruk. 
 
Sak 14-2020 Økonomi skole og Aks pr 29.2.20 
 
Tallene er fremdeles usikre. Det er alltid en usikkerhet rundt tallene så tidlig i budsjettåret. Bla 
annet har ikke skolen fått tildelt  alle forventete midler, som f.eks mindreforbruket. Skole og Aks 
holder seg til den bemanningen budsjettet for 2020 legger opp til. Den økonomiske utviklingen 
ved skole og Aks er som forventet. 
  
vedtak: 
 
Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etteretning 
 
 
 
Sak 15-2020 Godkjenne fullstendighetserklæring 2019 
Rektor gjennomgikk fullstendighetserklæring 2019 
 
Vedtak 
Driftsstyret vedtar fullstendighetserklæringen 
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Sak 16-2020 Informasjon fra skolen 
• Åpen skole i vinterferie: 

Over 100 elever deltok. Åpen skole finansieres av Utdanningsetaten etter søknad fra 
skolen. Meget gode tilbakemeldinger fra elevene ang. åpen skole.  

• Ansettelser 2020.  
Skolen har ansatt 1 ny lærer. Pr dags dato ingen behov for ytterligere ansettelser. Skolen 
har pr dags dato alle kontaktlærerne som skolen trenger skoleåret 2020/21. Dette kan endre 
seg, det er fremdeles lenge igjen av skoleåret. I så fall vil skolen lyse ut flere  stillinger. 

• Samarbeid skole, bydel og utdanningsetaten 
Bystyret har fattet et verbalvedtak hvor det fremkommer at Mortensrud og Lofsrud skoler  
og nærområdet til skolene skal prioriteres positivt. Det skal også legges opp til et enda 
tettere samrbeid mellom skolene, bydel og politi. Elever, Fau , lærere og ledelse har uttalt 
seg ang. denne verbaldelen. Hva det ender opp med for skolens del er ennå ikke avklart, 
det skal sendes et notat fra Utdanningsetaten til Byrådet i slutten av Mars. Deretter skal 
saken behandles i Bystyret. Rektor informerer Driftsstyret når han vet noe mer eksakt. 

• Corona 
- Skolen forholder seg til til gjeldene retningslinjer fra myndighetene. Renhold og håndvask 

er prioritert. I tillegg har skolen laget en plan for hvordan håndtere høyt fravær blant elever 
og ansatte hvis det skulle bli tilfelle. 
 

Sak 17-20 Eventuelt 
- Trivselsundersøkelsen ved Solhjell: Skolen har ikke fått noen negative tilbakemeldinger 

vedrørende denne undersøkelsen. Lærerne bruker den som et av flere verktøy for å sikre et 
godt klasse/skolemiljø. 

- Nærskoleprinsippet ved Solhjell: Det er fremdeles fritt skolevalg i Oslo. 
- Leirskolegave ved Solhjell: Solhjell understreket gratis prinsippet. Gaven Fau mottok fra 

denne privatpersonen bryter ikke  med dette prinsippet. Skolen har lov til å motta gaver, 
men i dette tilfellet var  det Fau som var mottaker og samarbeidspartner med denne 
privatpersonen som har tatt initativet til innsamlingen. 

- Arbeidsrom for lærere ved Solhjell: Har prøvd å påvirke byråden for skole. Det har vært 
vanskelig å få til et møte. Det har blitt henvist til at Byrådet må forholde seg til de 
retningslinjer som gjelder for nye skoler. Disse retningslinjene skal nå revideres. 
Driftstyret vil gi innspill på høringen når den kommer.. 

 


