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Referat til møte i Driftsstyret mandag 27.09.2021 kl. 17.00 
Sted: Administrasjonsbygget, personalrom 2. etasje 
 

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 

30-2021  Godkjenning av innkalling 27.09.21 vedtak 

31-2021  Godkjenning av saksliste 27.09.2021 vedtak 

32-2021  Godkjenning av protokoll 07.06.2021 vedtak 

33-2021 B Økonomi skole og AKS vedtak 

34-2021 D Informasjon fra skolen  

35-2021 A Strategisk plan Vedtak 

36-2021  Valg av ny foreldrerepresentant  

37-2021 D Eventuelt  

    

    

    

 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 

Trond H Hebbe Johansen 

rektor / sekretær driftsstyret 
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Sak 30-2021 Godkjenning av innkalling 27.09.2021 

 

Innkalling ble sendt ut på mail 10.09.21 

vedtak: 

Innkalling godkjennes. 

 

Sak 31-2021 Godkjenning av agenda av 27.09.2021 

 

vedtak: 

Agenda godkjennes 

 

Sak 32-2021 Godkjenning av protokoll fra 07.06.2021 

 

Protokollen ble sendt ut på mail. 

vedtak: 

Protokoll fra 07.06.2021 godkjennes  

 

Sak 33-2021 Økonomi skole og Aks 

Rektor gjennomgikk månedsrapport for skole og AKS t.o.m august 2021. Pr dags dato er det et 

mindreforbruk på både Aks og skole. Dette er som forventet. Prognosen fremover er usikker 

grunnet stor mobilitet i elevmassen samt usikkerhet rundt refusjoner grunnet ekstra tiltak pga av 

Covid 19. Slik situasjonen er nå vil både skole og Aks ha et mindreforbruk/overskudd pr 31.12.21. 

Driftsstyret ga sin tilslutning til at skolen ved rektor kan lyse ut en stilling som leder av 

traumesensitiv og språkutviklende undervisning. 

 

 

vedtak:  

Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning og samtykker i at skolen lyser ut stilling som 

leder for traumesensitiv og språkutviklende undervisning. 

 

 

Sak 34-2021 Informasjon fra skolen 

- Selvforsvarskurs på ettermiddagstid. Tilbys mandager og onsdager etter skolen. Delt i 

jente og guttegrupper. Samarbeidsprosjekt med Lofsrud skole og Dreamchaser. Tilbudet er 

gratis, og dekkes av Gjensidige stiftelsen. 

- Kameraovervåkning. Nye kameraer er nå installert. Skolen har nå 9 kameraer som filmer 

skolegården fra kl. 17-07.00 hver dag. Utgiftene dekkes av kommunen, og belastes ikke 

skolens budsjett. 

- Trygg og sikker skolegård. Gjengen med gutter som solgte og brukte narkotika i 

skolegården er nå borte fra området. Rektor oppfordrer foresatte til å gjerne ta kveldsturen 

gjennom skolegården. Det er pr dags dato lite hærverk på skolen. 

- Skolefrokost og åpent bibliotek. Skolen har startet med begge deler selv om det ikke gis 

støtte til dette sentralt fra. På skolefrokosten møter det fra 80-150 elever, mens 

ettermiddagstilbudet dekker de elevene det er ment å dekke. 

-  Prosjekt levekårsutsatte skoler. Rektor gjennomgikk søknaden. Skolen søker om 3 

stillinger: 1. Leder av traumesensitiv og språkutviklende undervisning 2. 

Foreldrekoordinator 3. Miljøterapeut. Rektor vet ikke når skolen kan forvente svar på 

søknaden. Rektor holder driftsstyret oppdatert. 

- Skolen vil holde åpent i høstferien for elever på 5., 6. og 7. trinn. Det vil bli tilbudt varierte 

aktiviteter med tanke på å skape gode relasjoner og forbedre språkutvikling. 
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Sak 35-2021 Strategisk plan 2021 

Kort statusgjennomgang pr dags dato. Rektor redegjorde for planen. Skolen har god progresjon på 

de ulike tiltakene, og ønsker å fortsette med de samme tiltakene i strategisk plan for 2022. Dette 

for å sikre en grundig implementering av de ulike tiltakene. 

 

vedtak: 

 

Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning 

 

Sak 36-2021 Valg av foresatt representant 

M. Khalid har flyttet fra Mortensrud og har trukket seg fra driftsstyret. Vi trenger en ny 

representant for han samt flere vararepresentanter.  

Monica Warme, Shirin Aziz og Habibah Sheikh er nye representanter fra Fau.  Skolens ansatte må 

velge enda en vara før neste møte i Driftssstyret. 

 

Sak 37-2021 Eventuelt 

Kaare Solhjell etterspurte status for ny en skole. Rektor sitter ikke på ny informasjon, men skal 

etterspørre etaten hvor vi nå er i prosessen. Solhjell er tydelig på at han gjerne bidrar i forsøket på 

å få ønskete arbeidsrom og personalrom i den nye skolen. 

 

Neste møte i driftsstyret blir 22.11.21 kl. 17.00 på skolens møterom. Det vil da bli servert pizza. 


