
 

   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 møte i Driftsstyret mandag 26.10.2020 kl. 17.00 
Sted: Administrasjonsbygget, personalrom 2. etasje  
 
Representant  Döndü Arikan   Foresatte 01.01.2019 – 31.12.2020 
Representant  Kris Robin Lillejord (Flyttet) 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   Mangler                 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 
Vararepresentant  Torfinn Dahl   Ekstern    
                          
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 
24-2020  Godkjenning av innkalling 19.10.2020 vedtak 
25-2020  Godkjenning av saksliste 19.10.20 vedtak 
26-2020  Godkjenning av protokoll  fra 8.6.20 vedtak 
27-2020 B Tertialrapport skole og Aks Vedtak 
28-2020 D Informasjon fra skolen Vedtak 
29-2020 A Strategisk plan Vedtak 
30-2020 A Nasjonale prøver Vedtak 
31-2020 E Ny ressursfordelingsmodell Vedtak 
    
    
    

 
Vel møtt! 
Med vennlig hilsen 
Astrid Madsen 
Fung. rektor / sekretær driftsstyret 
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Sak 24-2020 Godkjenning av innkalling 19102020 
 
Innkalling ble sendt ut på mail 061020 
Vedtak: 
Innkalling godkjennes. 
 
Sak 25-2020 Godkjenning av sakliste 19102020 
 
Vedtak: 
Sakliste godkjennes 
 
Sak 26-2020 Godkjenning av protokoll fra 08062020 
 
Protokollen ble sendt ut på mail 10.06.20 
Vedtak: 
Protokoll fra 08.06.20.20 godkjennes  
 
Sak 27-2020 Tertialrapport skole og Aks 
Rektor gjennomgår Tertialrapport for skole og AKS august 2020. 
Tertialrapport  skole og Aks; vedlegg 1 og 2 
 
Aks ligger an til et mindreforbruk pr. 31.12.2020 på ca 300 000.  
 
Skolen ligger pr dags dato (september) an til et merforbruk på ca 430 000kroner. 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:  
Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning. 
 
Sak 28-2020 Informasjon fra skolen 
      -     Oppstart av skoleåret:  Oppstarten har gått fint. Årets 1. trinn fikk en litt annerledes første 
skoledag ettersom foresatte ikke kunne bli med inn i klasserommene. Det ble likevel en fin dag for 
elevene. 

- Omorganisering av etaten:  
Fungerende rektor orienterte om noen hovedtrekk. Etaten er delt inn i ulike divisjoner, 
hvor en av dem er divisjon grunnskoler. Ny divisjonsdirektør for grunnskoler er Brynhild 
Farbrot. Mortensrud skole tilhører grunnskolegruppe 1 med Trond B. Karlsen som 
fungerende direktør. Ny direktør tiltrer 1. desember: Øyvind Bibow Hansen. 
Læringsmiljøteamet slik det har vært er oppløst. Et midlertidig team er satt sammen. Det 
foregår rekruttering til nytt læringsmiljøteam i disse dager. 

- Elevundersøkelsen gjennomføres før jul (5.-7. trinn) 
- Trivselsundersøkelsen for 1.- 4.trinn er i gang 
- Coronaskole: Skolen følger rutinene for smittevern som gjelder for grunnskolene. Det 

gjennomføres ordinær undervisning på alle klassetrinn med noen tilpasninger. Alle elever 
og ansatte vasker hender hver morgen og etter alle friminutt. Ett klassetrinn er en kohort. 
Klassene har kroppsøving utendørs foreløpig.  
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Våren 2020 innførte skolen todelt storefri:  
1.- 4.trinn: kl. 11.30-12.00 
5.- 7. trinn: kl. 12.00-12.30 

Slik praktiseres storefri også dette skoleåret. Dette fungerer veldig bra for elevene, både med tanke 
på bedre smittevern og for bedre trivsel.  
 
Smittevernreglene gjelder også for ansatte. Ett team er en kohort. Fellestid for lærerne holdes i 
gymsalen en gang i uka og varer i 15 minutter. Der er 2 meter avstand mellom stolene. 
Håndhygiene blir nøye fulgt. 
 
Sak 29-2020 Strategisk plan 2020 
Kort statusgjennomgang pr dags dato og redegjørelse for prosessen rundt planen for 2021. 
 
Fungerende rektor orienterte kort om status for strategisk plan 2020 og for prosessen rundt planen 
for 2021. Som i fjor blir skolen bedt om å ha få tiltak på planen. Ass. rektor redegjorde for 
hvordan skolen har tenkt prosessen frem mot endelig plan. Skolen vil også denne gangen trekke 
personalet og elevene inn i analysen og utarbeidelsen av Strategisk plan. Det vil bli lagt opp til 
arbeid i plenum samt i skolens plangruppe hvor en lærer fra hvert trinn er representert. Arbeidet 
med Fagfornyelsen vil fortsatt være en hovedsak for plan for 2021. Driftsstyret vil få tilsendt 
utkast av Strategisk plan etter hvert som skolen utarbeider dette. Strategisk plan 2021 vil bli lagt 
frem til vedtak for Driftsstyret i løpet av februar 2021. 
 
Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning 
 
Sak 30-2020 Nasjonale prøver 
 
De offisielle resultatene er ikke klare pr dags dato, mens skolens foreløpige analyse tyder på at det 
er for mange elever på nivå 1. Hovedårsaken til det mener skolen ligger i at vi som skole ikke 
klarer å kompensere for elevenes svake språkkompetanse når de starter på skolen i 1. klasse. Vårt 
fremste tiltak er å styrke klasseromsundervisningen gjennom økt fokus på språk- og 
leseopplæring. 
 
Vedtak: 
Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning. 
 
Sak 31-2020 Eventuelt 
Høringsuttalelse ny ressursfordelingsmodell. Dokumenter vedrørende saken ble sendt på mail 
6.10.20. 
 
Driftsstyret finner det vanskelig å gi tilbakemelding på høringsutkastet. Dette er en kompleks sak, 
og det ble gitt for kort frist til å sette seg inn i saken. Driftsstyret mener de ikke har godt nok 
grunnlag for å svare på høringen. 


