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Referat fra møte i Driftsstyret mandag 15.02.2021 kl. 17.00 
Sted: Administrasjonsbygget, personalrom 2. etasje (foajeen) 
 

Representant  Mahabad Khalid   Foresatte 01.01.2021 – 31.12.2022 

Representant  Waqar Saeed   Foresatte 01.01.2021 – 31.12.2022  

Representant  Ranveig Køber   Personalet 01.01.2021 – 31.12.2022       

Representant  Susann 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         Monica Warme    Foresatte  01.01.2021 – 31.12.2022 

Vararepresentant  Shirin Aziz    Foresatte  01.01.2021 – 31.12.2022 

Vararepresentant  Prathayini Thayaparanathan             Personalet  01.01.2021 – 31.12.2022         

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 

1-2021  Konstituering. Valg av leder og nestleder vedtak 

2-2021  Godkjenning av innkalling 15.02.2021 vedtak 

3-2021  Godkjenning av saksliste 15.02.2021 vedtak 

4-2021 A Godkjenning av protokoll 19.10.2020 vedtak 

5-2021 B Godkjenning av budsjett 2021 vedtak 

6-2021 A Strategisk plan 2021 vedtak 

7-2021 A Elevundersøkelsen høst 2020 vedtak 

8-2021 D Informasjon fra skolen  vedtak 

9-2021 D Eventuelt  

    

    

 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 

Astrid Madsen 

Fung. rektor / sekretær driftsstyret 
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Sak 1-2021 Konstituering. Valg av leder og nestleder 

 

Vedlegg 1: Reglement for driftsstyrene i Osloskolen 

 

Vedtak: 

Waqar Saeed velges til leder av driftsstyret 

Kåre Solhjell velges til nestleder i driftsstyret. 

 

Sak 2-2021 Godkjenning av innkalling 15.02.2021 

 

Innkalling ble sendt ut på mail 22.01.2021 

Vedtak:    

Innkallingen godkjennes 

 

Sak 3-2021 Godkjenning av saksliste for 15.02.2021. 

 

Sakslista ble sendt ut på mail 22.01.2021 

Vedtak: 

Saksliste for 15.02.2021 godkjennes  

 

Sak 4-2021 Godkjenning av protokoll fra 20.10.2020 

 

Protokollen ble sendt ut 26.10.20 

Vedtak: 

Protokoll fra 26.10.2020 godkjennes  

 

Sak 5-2021 Budsjett 2021 

 

Fristen for godkjenning av budsjettet i Driftsstyret ble utsatt til 19.02.2021 på grunn av Corona-

pandemien. Skolen har imidlertid sendt inn budsjettet innen fristen 20.01.2021. 

Fungerende rektor gjennomgikk budsjettet for skole og AKS 2021. 

Begge budsjettene går i balanse. Både skole og AKS opprettholder nåværende bemanning. Skolen 

er avhengig av ca 3,1 millioner i ekstratildelinger for å gå i balanse desember 2021. Hvis ikke, må 

skolen redusere bemanning i august 2021. Budsjett skole og AKS: vedlegg 2 og 3. 

 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar skolens budsjett for 2021. 

 

Sak 6-2021 Strategisk plan 2021 

 

Fristen for vedtak ble utsatt til 19.02.2021 på grunn av Corona-pandemien. 

Fungerende rektor gikk gjennom de ulike punktene i planen. Se for øvrig verbaldelen som 

publiseres på skolens hjemmeside. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan for 2021 
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Sak 7-2021 Elevundersøkelsen 2020 

 

Elevundersøkelsen ble lagt fram i møtet. 

Resultatene for skolen ligger stort sett på samme nivå som snittet for Oslo-skolen, og på noen 

områder skårer skolen bedre. Utfordringen er at mobbetallene er for høye. Dette jobber skolen 

med kontinuerlig, og i strategisk plan har vi satt opp at vi skal jobbe med kompetanseheving rundt 

traumeutsatte barn. 

Lærerne analyserer undersøkelsen sammen med ledelsen og det settes inn tiltak for hver enkelt 

klasse/trinn. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar fung. rektors gjennomgang til etterretning 

 

Sak 8-2021 Informasjon fra skolen 

 

• Situasjonen rundt varme- og ventilasjon ved skolen 

Skolen måtte stenge 13 klasserom i fire dager: 18.- 21.01.21 fordi det ikke var varme på 

rommene. Temperaturen lå på 6 til 13 grader. 13 klasser fikk hjemmeundervisning disse 

dagene. Reparasjon ble igangsatt, og fredag 22. januar kunne alle klasser komme tilbake til 

skolen. 

• Skolefrokost 

På grunn av pandemien er skolefrokosten avviklet. Skolen fikk ekstra midler til dette 

formålet i 2020, men har ikke fått midler til drift av dette i 2021. 

• Ekstra satsing for området 

Det er bevilget midler fra byrådet til bydel Søndre Nordstrand som skal komme 

Mortensrud og Lofsrud skoler til gode. 

Det er utlyst stillinger på utekontakter og miljøarbeidere som skal samarbeide med skolene 

og andre aktører i nærmiljøet. Det kommer nærmere informasjon om dette i mars. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar informasjonen til etterretning 

 

Eventuelt 

Solhjell etterspurte hvordan forholdet mellom skole og naboene er nå, med bakgrunn i reportasje i 

Nordstrand Blad der avisen skrev om steinkasting m.m mot naboene på vestsiden av 

skolebygningene. 

Forholdet er godt. Naboene har ikke behov for å skylde på skolen at slike ting skjer, de har 

forståelse for at det er vanskelig å holde styr på drøyt 400 barn til enhver tid, så de har henvendt 

seg til Undervisningsbygg der de ber om at det settes opp et høyt gjerde mot skrenten. 

 

Innspill: Skøytebanen ved senteret er fin for tiden. Oppfordring til skolen om å inngå leieavtale 

med aktører som kan låne ut skøyter til elevene. 

 


