
-  

 

Brannfjell skole  
 

 

 

 

 
   

Brannfjell skole  

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Ekebergveien 111, 0375 Oslo  

Postadresse: 

Postboks 6127 Etterstad 

0602 Oslo 

 

 

Telefon: 21 80 21 80 

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Org. Nr.: 974590581 

 

 

Protokoll driftsstyre  

 

Sak 32/21 Godkjenning av innkalling  

Innkallingen godkjent.    

 

 

Sak 33/21 Godkjenning av protokoll fra 20.10.21  
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Fraværende:  

 

Navn Rolle 

Dag Mevold Driftsstyreleder 

Hilde Iren Norvalls Assisterende rektor 

Andreas Bredal Ansatt 

Roy Henning Helle Ansatt 

Pernille Killengreen Elev 

Penelope Mulhima Aramis Sørbø Elev 

Garstad, Randi Gerd (vara) Bydel Høyre 

Anne Nyeggen Bydel AP 

Bent Bakken Bydel Høyre 

Roger Pedersen Foresatt FAU 

Anupama Choudhary Administrasjonen 

 

Navn Rolle 

Oddbjørn Lyngroth Bydel KRF 

Espen Sandnes Frøystveit  Rektor 

 

 

 

 

Fra: Brannfjell skole  

Dato: 

 

08.12.2021 

  

  



Protokoll godkjent 

 

Sak 34/21 Nasjonale prøver  

Nasjonale prøver ble gjennomført i uke 38. Skolen har gode resultater og størst framgang i 

bydelen i regning. Lærerne har brukt tid på å analysere resultatene og elevene har fått 

tilbakemelding i utviklingssamtale.  

 

 

Sak 35/21 Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen er ikke klar. Den blir lagt fram for DS i neste møte 19.01.21 

 

 

Sak 36/21 Økonomi 

 

Månedsrapport for oktober viser et positivt budsjett avvik på 10,38 % 

Dette skyldes forsinkelser knyttet til lønnsutgifter, leveranser (pc elev og ansatte), koronarefusjon og 

deltagelse i prosjekter knyttet til læreverk.  

Forventet prognoseavvik per 31.12 etter forventede budsjettjusteringer og tiltak er på 3 960 000 kr 

(5,6%)   

Driftsstyret tar orienteringen til etterretning.  

Sak 37/21 Sykefravær 

Ingen store endringer i sykefraværet, 3,8 % i oktober, 5,8 % i november.  Skolen har til nå ikke hatt 

bemanningsproblemer og er i hovedsak dekket av faste eksterne vikarer. DS ønsker en tilbakemelding på 

hvordan mål tallene er estimert og hvordan de ser ut opp mot andre skoler.  

 

  

Sak 38/21 Nytt fra elevråd og FAU 

Elevrådsrepresentanter har kommet med ønsker om spill og klassene har denne uka fått spillene på plass.  

Klassene har fått en repetisjon på hva grønt nivå er i trafikklysmodellen. 

Elevrådet har jobbet med en kahoot til julekomiteen (6.12.21). Elevrådet har blitt spurt om hvordan vi 

kan fortsette å bidra til inkludering og mangfold på Brannfjell, som en oppfølgning til arrangementet den 

9. november. mange er positive for aktiviteter i aulaen 

Generelle saker: 

 

• Dårlige stoler og tavler osv, brusautomat i gangene 

• Hyggelige juleaktiviteter. det har blitt gjort, vi skal ha en juledag på mandag. men fotball blir 

avlyst og det blir grøt i hver og en klasse 

 

Tilbakemelding fra FAU 

FAU har jobbet med inkluderingsarrangement 9.nov, skoleball 20.jan og fridayfun. Fridayfun kommer 

FAU tilbake til med mer informasjon etter hvert. FAU støtter skolen på rutiner for framtidig skoletur; 

gratisprinsippet og at skoletur er i regi av skolen. Mer informasjon kommer på dette.  

 

 



 

Sak 28/21 Skoletur 10 trinn 

 

Vi går med på avtalen om 60.000,- per klasse uavhengig av om alle elevene blir med eller ikke. Det vil si 

at Brannfjell betaler kr. 420000,- til sammen. Vi vil presisere at vi går med på denne avtalen i og med at 

pengene allerede er samlet inn og at skolen mottar en gave fra FAU som dekker kostnaden på Oksenøen. 

Skolen dekker buss.  

Dato for tur for 10.trinn er uke 17 og 18 onsdag til fredag.  

Vi følger tidligere rutine når det gjelder gaveordning, skjema og godkjenning i DS. Pengene gis til 

skolen i samlet pot.  Frist for innsending av gave til DS møte i mars. Det vil framgå av ny innkalling, når 

nye rutiner for turer skal legges fram for DS.  

 

Sak 39/21 Ordensreglement – Bruk av mobiltlf.  

 

I referat fra DS jan 2020 viser til ordning ved skolen hvor mobiltelefoner samles inn på starten av dagen 

og leveres tilbake på slutten av skoledagen. Det skulle vært en vurdering av denne ordningen, men som 

ikke er gjennomført som følge av korona. I perioden med korona har det ikke blitt samlet inn telefoner. 

Skolen har undersøkt med juridiskavdeling i etaten og her kommer det fram at skolen har ikke hjemmel 

til å inndra telefoner over en heldag og ordningen viser også til utfordringer knyttet til erstatningsansvar. 

I praksis slik ordningen er presentert for elevråd, lærere og skolens organer er at mobilene skal være ute 

av synet i undervisningen. Mobilen kan inndras ved misbruk. På nyåret tenker skolen å ha en evaluering 

med elevene for å få et bedre bilde av elevenes bruk, tanker de har om regulering av bruk, telefon og 

sosialisering og vurdere ordlyden i ordensreglementet.  

Det tar opp som en orienteringssak på DS hvordan undersøkelsen skal gjennomføres og hvordan elevråd 

og FAU involveres, og til slutt hvordan DS tar stilling til endringer i ordensreglementet 

 

 

Sak 40/21 Eventuelt 

 

Ingen saker 

 

 

 

Gjennomgående saker 

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.  

08.12.21: 

Seminar med Egil Hartberg, tema kompetanse og vurdering i LK20. Jobbes med tematikk på ulike felles 

plattformer (fag, trinn, felles). 

Sak 16/20 Diverse resultater 

20.10.21: 

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

08.12.21: 



Elevundersøkelsen gjennomføres nå. Resultatene gjennomgås på driftsstyremøtet 19. januar 2022.  

Sak 43/19 Inneklima  

 

 

 

 

 

 

 

 


