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Sak 22/21 Godkjenning av innkalling  

Innkallingen godkjent.    

 

 

Sak 23/21 Godkjenning av protokoll fra 19.05.21  
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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 

Anne Nyeggen Bydel AP 

Roger Pedersen Foresatt FAU 

Anupama Choudhary Administrasjonen 

 

Navn Rolle 

Oddbjørn Lyngroth Bydel KRF 

Bent Bakken  Bydel Høyre 
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Protokoll godkjent 

 

Sak /21 Konstituering av driftsstyre  

 

Nåværende driftsstyreleder Dag Mevold (foreldrerepresentant) har sagt seg villig til å stille et år til. Dag 

Mevold blir valgt som leder for 2021/2022 ved akklamasjon.  

 

Nye medlemmer:  

- Bent Bakken, Bydelsrepresentant Høyre. 

- Roger Pedersen, FAU representant.  

 

 

Sak 25/21 Skolestart og Covid-19 

- Grønt nivå skolestart, ble problematisk grunnet mye smitte. Totalt har ca 100 personer fått påvist 

korona i løpet av pandemien. 

- Smittesporing var i stor grad pålagt skolen, selv om samarbeidet var godt med bydelen og 

Smittevernteamet har skolen vært under et høyt og belastende arbeidspress siden skolestart aug 

21.  

- Ikke vært rapportert om frykt knyttet til smitte blant ansatte, men det har vært utfordrende 

knyttet til arbeid rundt fravær og endringer i rutiner med korte frister.  

- Som kompenserende tiltak har det bla blitt ansatt en egen «koronaansatt» for å støtte 

kontaktlærere i oppfølgingsarbeidet med elevene. Personen er tilknyttet skolen ut skoleåret 

21/22 

- Vi var den første skolen i bydelen som kom i gang med massetesting og vaksinering.  

- FAU og DS gir tilbakemelding på at skolen har gjort en god jobb i en krevende situasjon. Det 

har vært god informasjon ut til foresatte.  

 

 

Sak 26/21 Økonomi 

 

Månedsrapport for september viser et positivt budsjett avvik på 15,4 %.  

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

prosjekter knyttet til læreverk. Forventes økte lønnsutgifter i 2022 og ett etterslep på planlagte utgifter 

tilknyttet læremidler som må ses opp mot årets mindre forbruk. 

 

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

(5,6%)   

Driftsstyret tar orienteringen til etterretning.  

Sak 27/21 Sykefravær 

Sykefraværet for jan-okt 21 er på 4,9 %. Sykefraværet er knyttet til kort- og langtidsfravær. Ingen 

sykemeldinger er rapportert opp mot arbeidsmiljø.  

 

 



Sak 28/21 Skoletur 

Rektor går gjennom historikk knyttet til tidligere gjennomføring. Koronasituasjonen avdekket noen 

utfordringer til tidligere praksis.  

Forventninger om at årets tur for 10 trinn skal gjennomføres. Det jobbes for en tur til Oksenøen uke 17 

og 18 med to overnattinger. Det jobbes med en løsning i samarbeid med FAU angående finansiering for 

gjennomføring av dette.  

Etter denne turen ønsker skole å se på turgjennomføring på nytt. Dette knyttet til gratisskoleprinsippet, 

gaveordning, ny læreplan og hva som ligger i en skolearrangert tur. Skolen vil jobbe med saken internt 

med de ansatte, MBU og med innspill fra elevrådet og FAU.  

Til neste driftsstyremøte vil skolen gi mer informasjon om tur for 10 trinn vår 2022. 

Driftsstyret kommenterer at det bør jobbes for at det også i fremtiden blir gjennomført skoletur med 

tanke på verdien det skaper både faglig og sosialt. Spesielt i etterkant av pandemien. Driftsstyret syns det 

er bra at det gjøres en evaluering av turkonseptet.  

 

Sak 29/21 Nytt fra elevråd og FAU 

Elevrådet: Støtter alle arrangementer som for eksempel psykisk helsedag der alle elevene får en temadag 

sammen. Elevene har savnet det som tidligere har vært en tradisjon, slik som julegrøt og aktivitetsdag. 

Elevrådet jobber med en trivselsplan for elevmiljøet på skolen.  

FAU: Katrine Heggedal er valgt som ny leder for FAU. Godt oppmøte og engasjement på første FAU 

møte 

Sak 30/21 Årshjul driftsstyre 

Enighet om følgende datoer for møter skoleåret 21/22: 8 desember, 19 januar, 2. mars, 11. mai. 

Fast møtetidspunkt kl. 17 – 19. Møtene avholdes på Brannfjell skole. 

 

Sak 31/21 Eventuelt 

- Årets elevundersøkelse gjennomføres i uke 47. 

  

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 


