
 

  
 Oslo kommune 
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 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 til møte i Driftsstyret mandag 20.01.2020 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  Ole Westerås            Personalet               01.01.2019 – 31.12.2020 

Representant  Thorbjørn Hansen  Ekstern  01.01.2018 – 31.12.2019 

Representant  Kaare Solhjell   Ekstern  01.01.2018 – 31.12.2019 

Representant  Anne Hval Ljønes  Ekstern  01.01.2018 – 31.12.2019 

        

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 – 31.12.2019 

Vararepresentant  Turid Studsrød                               Personalet  01.01.2019 – 31.12.2020         

Vararepresentant  Torfinn Dahl    Ekstern   01.01.2018 – 31.12.2019 

Vararepresentant  Trude Koksvik Nilsen     Ekstern   01.01.2018 – 31.12.2019            

Vararepresentant  Gunnar Sundal    Ekstern   01.01.2018 – 31.12.2019                           

  

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 

1-2020  Godkjenning av innkalling 20.01.01.2020 vedtak 

2-2020  Godkjenning av saksliste 20.01.2020 vedtak 

3-2020  Godkjenning av protokoll 21.11.2019 vedtak 

4-2020 B Godkjenning av budsjett 2020 vedtak 

5-2020 A Godkjenning av Strategisk plan 2020 vedtak 

6-2020 A Elevundersøkelsen høst 2019 vedtak 

7-2020 D Informasjon fra skolen vedtak 

8-2020 D Eventuelt  

    

    

    

 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 

Trond Herbert Johansen 

Rektor / sekretær driftsstyret 
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Sak 1-2020 Godkjenning av innkalling 20.01.2020 

 

Innkalling ble sendt ut på mail 10.01.2020 

vedtak: 

Innkalling godkjennes. 

Bemerkning fra Trude Koksvik: BU har nå valgt nye representanter til Driftstyret på Mortensrud. 

Trude K Nilsen(rødt) og Kaare Solhjell(SV) møter fast. Hvem som møter for AP og hvem som er 

vara undersøkes av rektor. 

 

Sak 2-2020 Godkjenning av sakliste 20.01.2020 

Vedtak: Sakliste godkjennes 

 

Sak 3-2020 Godkjenning av protokoll fra 18.11.2019 

 

Protokollen ble sendt ut pr. 21.11.19 

vedtak: 

Protokoll fra 18.11.2019 godkjennes  

 

Sak 4-2020 Budsjett ved skole og Aks 2020 

Rektor gjennomgikk budsjettet for skole og AKS 2020. 

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

har fått en mer forutsigbar øknomisk situasjon gjenn gratis kjernetid for elever på Aks. Skolen er 

avhengig av ca 3,5 millioner i ekstratildelinger for å gå i balanse desember 2020. Hvis ikke må 

skolen redusere bemanning i august 2020. Dette er ekstramidler skolen mener den vil få bl.a 

gjennom midler til utviklingsleder, mindreforbruk og særskilt elevpris mm. Trude K Nilsen stilte 

spørsmål om skolen hadde fått et godt nok budsjett til å ivarta alle skolens oppgaver. Rektor 

redgjorde for at skolen hadde ønsket seg flere midler til språkopplæring spesielt på 1.-4- trinn samt 

midler til ekstra sosiallærer. 

 

 vedtak:  

Driftstyret vedtar skolens budsjett for 2020 

 

Sak 5-2020 Strategisk plan 2020 

Rektor gikk igjennom de ulike punktene på strategisk plan 2020. Skolen har stort sett de samme 

tiltakene som på fjorårets plan. Nytt av året er punktet som går på fagfonyelsen og samarbeid 

skole og Aks. Se forøvrig verbaldelen til strategisk plan som også publiseres på skolens 

hjemmside. 

 

vedtak:  

 

Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan for 2020. 

 

Sak 6-2020 Elevundersøkelsen 2020 

 

Elevundersøkelsen viser en tilbakegang sammenlignet med høst 2018, men Mortensrud skole har 

bedre tall en gjennomsnittet for Oslokommune på de fleste områder. Tallene er fremdeles 

vesentlig bedre enn tidligere år. Når det gjelder spørsmålene om mobbing, er tallene de samme 

som fjorårets. Disse tallene var en kraftig forbedring sammenlignet med tidligere år. Størst 

tilbakegang har skolen på spørsmålet om ro i klassene. En tilbakegang her er ikke skolen fornøyd 

med. Dette er et prioritert område for skolen. Lærerne vil nå analysere undersøkelsen sammen 
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med ledelsen og sette inn presise tiltak for hver enkelt klasse/trinn. Der hvor det ikke finnes tall 

for Mortensrud skole skyldes det enten at elevene ikke har besvart spørsmålene, eller at det er for 

få som har svart til at tallene kan offentliggjøres. 

 

vedtak: 

 

Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etteretning 

 

 

 

Sak 7-2020 Informasjon fra skolen 

• Informasjon om brukerprosess ny skole. Skolen har ikke hørt noe om prosessen siden sist 

møte. De politiske representantene bruker sine fora for å påvirke prosessen i henhold til de 

ansatte ved Mortensrud skole sitt ønske om bla. sentraliserte arbeidsplasser og et stort nok 

personalrom. 

• Åpen skole i vinterferien. Skolen vil holde åpent mandag og onsdag. 

• Ytterligere ettermiddagstilbud for 6. og 7. trinn. 1 gang i uka får jenter og gutter(adskilte 

grupper) tilbud om ettermiddagsaktivtet i regi av skolen. Elevene har selv kommet med 

ønsker. I starten tilbys det matlaging- og innebandygrupper. 

• Medieoppslag. Skolen viser til de siste tiders medioppslag i bl.a. Dagsavisen. 

 

vedtak: 

Driftsstyret tar informasjonen til etterretning 

 

Sak 8-2020 Eventuelt 

Driftststyret(v/skolen) sender blomster til Thorbjørn Hansen som takk for hans jobb i Diftsstyret. 

 


