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Sak 10/22 Godkjenning av innkalling  

Innkallingen godkjent.  

 

 

 

 

 

 

Tilstede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværende:  

 

Navn Rolle 

Dag Mevold Driftsstyreleder 

Espen Sandnes Frøystveit Rektor 

Hilde Iren Norvalls Assisterende rektor 

Andreas Bredal Ansatt 

Roy Henning Helle Ansatt 

Pernille Killengreen Elev 

Live Dransfeld Mortensen  Elev 

Garstad, Randi Gerd (vara) Bydel Høyre 

Roger Pedersen Foresatt FAU 

Bent Bakken Bydel Høyre 

Anupama Choudhary Administrasjonen 

 

Navn Rolle 

Oddbjørn Lyngroth Bydel KrF 

Anne Nyeggen Bydel AP 
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Sak 11/22 Godkjenning av protokoll fra 19.1.22  

Kommentar til sak 7/22. Det ønskes en presisering på punkt om fravær.  

Det legges til en presisering før referatet legges ut.  

Referat er godkjent.  

 

Sak 35/21 Elevundersøkelsen  

 

Elevundersøkelsen er elevenes stemme og tilbakemelding på hvordan de har det på skolen. Resultatene 

skal gi retning og innhold for skolens arbeid med læring og skolemiljø. Det er satt i gang et 

analysearbeid hvor særlig tre emner er vektlagt fra elevundersøkelsen, vurdering og læring, trygt miljø 

og medvirkning. Det benyttes to økter i hver klasse til å diskutere disse emnene. Elevene gir 

tilbakemelding på to ting man mener vi mestrer, og en ting elevene tenker vi må bli bedre på (to stars 

and a wish) innenfor hvert av temaene. Resultater presenteres for ansatte og DS. Elevrådet skal også 

være med i arbeidet videre med resultatene.  

 

Innspill: Det er et avvik i innmeldte mobbeepisoder og voldshendelser. Det samme gjelder for Oslo 

generelt. Rektor sjekker opp mot UDE angående etatens forståelse av denne registreringen.  

 

Gjennomgang tatt til etterretning.  

 

Sak 12/22 Økonomi  

 

Gjennomgang av årsregnskap ved kontorleder og rektor. 

Regnskapet for 2021 viser et mindreforbruk på 5 015 000 kr.  

 

Hovedårsaker til mindreforbruk 2021: 

- Det ble for 2021 budsjettert med en økning i pedagogiske årsverk fom januar 21. Ansettelsene 

ble iverksatt fom august 21.  

- Høyere sykepengerefusjon, 359 000 kr, enn budsjettert. Herav totalt udisponerte midler på 2 174 

000 kr knyttet til lønn og sosiale utgifter.  

- Det ble ikke gjennomført planlagt personalseminar, samt nedskalering av kursdeltagelse grunnet 

koronarestriksjoner, herav udisponerte midler på 623 000 kr.  

- Videre kom det høsten 21 budsjettjusteringer som ikke var medberegnet i opprinnelig budsjett;  

o Elevjustering 369 000 kr 

o Koronakompenserende midler 288 000 kr 

o Trygge og varme ungdomsskoler 307 000 kr 

o Lønnsvekst 2021 239 000 kr.  

 

Disponering av mindreforbruk 2022:  

Støtte satsinger i strategisk plan ved å avsette midler til:  

Læremidler – 1 500 000 kr  

Innkjøp elevpc til et trinn - kr 1 206 000,  

Elevekskursjoner og Kultur og idrettsstevner/elev - kr 570 000. 

Opplæringstiltak ansatte – kr 125 000 

 



Det settes av kr 1 000 000 på «annet forbruksmateriale», som en dekning på eventuelle uforutsette 

utgifter knyttet til bla bygg.  

 

Resterende midler fra mindreforbruk 2021 er fordelt i mindre beløp på ulike arter knyttet til driftsutgifter 

budsjettåret 2022.  

 

Regnskap og fullstendighetserklæring er godkjent.  

 

 

 

Sak 13/22 Opplæring driftsstyre 

Utsettes til neste møte 11. mai 

 

 

Sak 14/22 Sykefravær 

 

Sykefraværet er på 5,4% i februar. Økningen fra januar måned knyttes hovedsakelig til spredning av 

omikronviruset.  

 

Sak 15/21 Nytt fra elevråd og FAU 

Elevrådet:  

Elevene ønsker seg nye stoler for de resterende klasserommene. Elevrådet skal diskutere regler og 

ordensregler og løfte det videre til driftsstyret. De jobber videre med ønsker om sosiale arrangement. 

Elevrådet uttrykker et ønske om vanndispenser som følge av at vannet på skolen ikke oppleves ordentlig 

kaldt.  

Innspill fra driftsstyret om at der er viktig å tilby ulike aktiviteter slik at flest mulig elever opplever at 

tilbudene kan være attraktive for dem.  

FAU: 

Har ikke hatt møte siden sist driftsstyremøte. Planlagt møte i uke 10.  

Sak 16/22 Gave FAU 

Rektor går gjennom tidligere praksis knyttet til gaver fra FAU til klasseturer. Denne praksisen avvikles 

etter årets klassetur på 10. trinn da den utfordrer gratisskoleprinsippet.  

FAU kan fortsatt samle inn penger for å iverksette eller støtte opp om etablerte elevtiltak, men det er 

ikke en forventning eller premiss fra skolen at gaver er en forutsetning for å gjennomføre klasseturer.  

Gavene fra FAU klasserepresentantene for 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F og 10G godkjennes.  

Sak 17/22 Eventuelt 

Skolen er i 2022 50 år. Driftsstyret har et ønske om at det markeres med en felles feiring med elever, 

ansatte og foresatte.  



 

Gjennomgående saker 

Sak 29/20 Oppfølging av Skolemiljøutvalget 

20.10.21:  

SMU er opprettet, sak 29/20 strykes som en oppfølgingssak i driftsstyret.  

Sak 27/20 Status fagfornyelsen, informasjonssak 

20.10.21:  

Det er fokus på kompetansebegrepet, hvordan måle kompetanse, profesjonsfellesskap og tverrfaglighet. 

Planlagt internseminar på skolen 10 desember hvor Egil Hartberg (HIN) er invitert som foredragsholder.  

02.03.22: Skolen jobber jevnlig med pedagogisk utviklingsarbeid. 30 mars løses timeplanen opp og det 

gjennomføres en tverrfaglig dag for alle elevene på skolen.  

 

Sak 18/20 Årshjul driftsstyret  

20.10.21: 

Sak 18/20 strykes som en oppfølgingssak i driftsstyret. 

Sak 16/20 Diverse resultater 

20.10.21: 

Nasjonale prøver er gjennomført. Resultatene gjennomgås i driftsstyremøte 8 desember.  

Sak 43/19 Inneklima  

 

 

 

 

 

 

 

 


