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Protokoll driftsstyre  

 

Sak 18/22 Godkjenning av innkalling  

 

Kommentar: Vara for bydelsrepresentanter kalt inn, grunnet kort varsel hadde ikke alle anledning til å 

stille.  

 

 

 

 

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 

  

  

 

Navn Rolle 

Oddbjørn Lyngroth Bydel KrF 

Anne Nyeggen Bydel AP 

Bent Bakken  Bydel Høyre 

 

 

 

Fra: Brannfjell skole  

Dato: 

 

11.05.2022 

 

  

  



Innkallingen godkjent.  

 

 

 

 

Sak 19/22 Godkjenning av protokoll fra 02.03.22  

 

Kommentar: Elevrepresentant Live Dransfeld Mortensen deltok på driftsstyremøtet 02.03.22, ikke 

Penelope Sørbø. Protokoll fra 02.03.22 korrigeres.  

 

 

Sak 20/22 Økonomi 

 

Regnskapet for mars viser et positivt avvik hittil i på 21,5%, tilsvarende kr 4 823 758. Avviket skyldes 

hovedsakelig at mindre forbruket fra 2021 (5 015 000 kr) som kom som en budsjettjustering i mars ikke 

er periodisert.  

 

Prognoseavvik per 31.12 etter forventede budsjettjusteringer og tiltak er 3,14 %.  

 

 

 

Sak 12/22 Opplæring driftsstyre 

 

Felles gjennomgang av vedlagt presentasjon ved rektor. Eventuelle spørsmål knyttet til mål og drift av 

driftsstyrets kan rettes til rektor. 

 

 

 

 

Sak 21/22 Gjennomgang lokalt ordensreglement 

 

Ansatte, elever og foresatte har i ulike fora kommet med synspunkter og spørsmål angående skolens 

ordensreglement rundt mobilbruk, godteri og pc bruk.  

 

Enighet i driftsstyret at saken tas opp og behandles i driftsstyremøtet onsdag 30 november 2022. I 

forkant skal det innhentes innspill fra elevene, ansatte og FAU.  

 

Sak 22/22 Sykefravær 

 

Sykefraværet i perioden jan - april er på 6,0 %. Vi så en økning i sykefravær i månedsskiftet februar – 

mars, som bør ses i sammenheng med at tiltakene opp mot covid-19 frafalt. Sykefravær i april måned var 

på 4,1 %.  

 

 

Sak 23/22 Nytt fra elevråd og FAU 

Sist FAU-møte ble utsatt, nytt møte er satt til 18.mai. Eventuelle saker fra det møtet tas opp i driftsstyret 

onsdag 28. september.  



Elevrådet jobber aktivt med elevmedvirkning i skolehverdagen. Skal 3. juni legge frem for rektor, 

innspill til følgende saker 

- Første skoleuke 

- Program og gjennomføring av «Inkludering og mangfoldsfestivalen» 

- Internasjonal uke  

- Hvordan vi kan jobbe med inkludering i skolehverdagen  

Elevrådet har hatt besøk av elevorganisasjonen og fått tilbakemelding på at elevrådet er på god vei og 

fungerer godt.  

Elevrådsleder og nestleder melder tilbake om at det både var motiverende og lærerrikt å få delta på 

Elevtinget.  

Sak 24/22 Resultat foreldreundersøkelsen 

Resultatene er fremlagt for skolens ansatte, ledergruppa og i PU.  

Resultatene viser at Brannfjell skole overordnet går frem på nesten alle parametere jf. resultatene fra sist 

gang undersøkelsen ble gjennomført på Brannfjell (2019).  

Driftsstyret finner resultatene gledelig.   

Sak 25/22 Eventuelt 

Årshjul 2022/2023 

Uke 38 

Uke 48  

Uke 3  

Uke 10  

Uke 19  

 

 

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 utviklinsarbeid. 30 mars løses timeplanen opp å det 

gjennomføres en tverrfaglig dag for alle elevene på skolen.  

 

11.05.22: Skolen har gjennomført en tverrfaglig prosjektdag. Dagen hadde fokus på de tverrfaglige 

emnene gjennom prosesslæring og høyt fokus på elevmedvirkning i oppgaveløsningen og 

presentasjonsform. Elevrådet melder at det dagen var positivt mottatt blant elevene. Ansatte rapporterte 



også om en fin dag med gode arbeidsprosesser i planleggingsfasen. Skolen benytter erfaringene fra denne 

dagen opp mot planlegging for neste skoleår.  

 

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.  

8.12.21 

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

35/21 Elevundersøkelsen 

11.05.22 

I samsvar med skolens strategiske plan har vi satt ekstra fokus på svarene i elevundersøkelsen innenfor 

emnene; trygt og godt elevmiljø, vurdering og kompetanse og elevmedvirkning. Innenfor disses emnene 

har elevene klassevis diskutert og evaluert resultatene fra elevundersøkelsen sammen. Arbeidsprosessen 

resulterte i konkrete tilbakemeldinger fra elevene på hva som fungerer og hva vi må bli bedre på.  

Disse resultatene, sammen med elevpresentasjoner fra elever som har deltatt i vurderingsnettverket (del 

av desentralisert kompetanse i regi av utdanningsetaten) ble presentert for alle pedagogisk ansatte, som 

deretter drøftet elevenes tilbakemeldinger opp mot egen praksis.  

Elevens tilbakemelding blir viktig i planarbeidet for neste skoleår.  

 

Sak 43/19 Inneklima  

11.05.22 

Skolens SD anlegg er i en prøvperiode. Ventilasjonen oppleves bedre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


