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Sak 01/22 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 

Penelope Mulhima Aramis Sørbø 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 

 

 

 

Fra: Brannfjell skole  

Dato: 

 

19.01.2022 

 

  

  



Sak 02/22 Godkjenning av protokoll fra 8.12.21  

 

Merknad: dato er feil og mangler Bent som deltager. Protokoll sendes ikke ut på nytt, men legges riktig 

på skolens hjemmeside.   

 

Sak 35/21 Elevundersøkelsen  

 

Gjennomgang av de overordnede resultatene og hvordan analysearbeidet skal skje på skolen. Vi ønsker å 

ha med elevene i dette arbeidet for å forstå tallene sammen. Vi ønsker å finne fram til tiltak som vi 

sammen skal jobbe med.  

Elevundersøkelsen tas opp igjen på neste driftsstyre møte 2. mars.  

 

 

Sak 03/22 Økonomi  

 

Rektor og kontorleder gjennomgår og forklarer tildelingsprosessen. 

 

Skolen benytter koststed 12303. Til koststedet er det knyttet 3 KOSTRA funksjoner, skole(202) , 

bygg(222) og  skyss (223) som synliggjør økonomisk belastning for skolens kostnader og inntekter.  

Skolens totale tildeling er på 70 252 000 kr. 

 

Vi har som målsetting å utarbeide et budsjett som sikrer en forutsigbar og trygg skoledrift (elev- og 

arbeidsmiljø), og som ivaretar mulighetene for å imøtekomme satsinger i skolens strategiske plan.  

Skolens strategiske plan tar utgangspunkt i Byrådets mål for Utdanningsetaten, men vil også vektlegge 

anbefalingene fra Parr utvalget sin rapport «Skolen etter pandemien»(2021). Rapporten peker på tre 

hovedkategorier av tiltak  

 

- Tiltak for å sikre at alle inkluderes i gode skole- og læringsfellesskap. 

- Tiltak for å identifisere og følge opp elever med stort faglig og sosialt læringstap.  

- Tiltak for å kompensere for tapt læring og progresjon for alle.  

 

Den største utgiftsposten for 2022 er knyttet til lønn og sosiale utgifter, 50 279 000 kr. I 2022 er det 

budsjettert med økte lønnsutgifter for å fortsette å møte krav til gruppestørrelse 2.  

 

Årets hovedsatsinger synliggjøres gjennom avsatte midler til undervisningsmateriell, elevekskursjoner 

og til kompetanseheving for ansatte.  

 

I mars vil det komme en budsjettjustering grunnet mindreforbruk i 2021. Dette behandles i 

driftsstyremøte 2. mars 22.  

 

Budsjettet er godkjent av driftsstyret.  

 

Sak 04/22 Strategisk plan 

 

Utsatt frist til 19 februar.  

 

Ledelsen har laget et forarbeid og dette blir gjennomarbeidet i skolens pedagogiske utvalg (PU). 

Strategisk plan blir sendt til driftsstyret 10. februar. Frist for innspill er 17. februar. Kommer det ingen 

innspill anses strategisk plan som godkjent av driftsstyret.   

 



 

Sak 05/22 Sykefravær 

 

I forbindelse med Oslo kommunes IA avtale er det satt et sentralt mål for sykefraværet i Oslo kommune 

som er på 7,8%. Det er satt egne måltall for hver skole sentralt av UDA. Måltallet for Brannfjell skole i  

2021 var 4,2%, et tall basert på et snitt over de siste årene.  

 

Sykefraværet i fjor var på 4,7%. Skolen er opptatt av avvik og analyserer økninger.  

 

Saken tatt til orientering.  

 

Sak 06/21 Nytt fra elevråd og FAU 

FAU har hatt møte hvor rektor orienterte om saker skolen jobber med. Rektor orienterte om fyrverkeri 

og hvordan skolen har jobbet og skal jobbe med forebyggende arbeid knyttet til dette.  

 

Elevrådet har også tatt opp hvordan elevrådet kan jobbe med elevene for å unngå fyrverkeri og 

gruppepress knyttet til dette. De kom med forslag om foredrag i klasserommet om potensielle 

skadekonsekvenser av fyrverkeri og holdningsarbeid blant elevene med mål om å nedskalere elevers 

motivasjon til å tenne på fyrverkeri.  

 

Orienteringen er tatt til etterretning  

 

Sak 07/22 Korona 

Det er viktig for skolen å påpeke at vi ønsker alltid å ha elevene på skolen og det er det beste for 

læringen som skal skje.  

Før jul var det likevel situasjoner som gjorde det nødvendig at elevene hadde digital skole. Noen elever 

var på skolen også i denne perioden 

I desember hadde vi i snitt 80 elever borte hver dag. Fraværet gikk kraftig ned når digital hjemmeskole 

ble innført, i snitt 17 elever ble ikke registrert påkoblet den digitale undervisningen.  

Med digital gjennomføring av undervisningen opplevde vi mer kontakt med elevene enn i dagene før 

med ordinær undervisning. Dette mener vi var en god løsning i de siste dagene før jul.  

 

Vi følger nå tiltakene som gjelder for gult nivå, men tiltak på gult nivå er ikke nok til å hindre at det er 

smittespredning på skolen. Elevfraværet er noe lavere enn før jul. Vi har noe mer fravær på ansatte den 

siste uken.  

 

Ny vurdering vil komme om ikke lang tid. Vi håper at vi raskt kan komme tilbake til vanlig drift  

 

Sak 08/22 Eventuelt 

Det er avklart at det blir klassetur for 10.trinn til Oksenøen. Det skal skrives en kontrakt for denne turen 

hvor forhold som omhandler avlysning, frister blir behandlet.  

Gaven som mottas av skolen godkjennes formelt i DS i mars..  

 

Rektor og DS takker av for godt arbeid fra avtroppende elevrådsleder Penelope.  



 

 

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.  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 


