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Til stede:  

 Hanne Sannes Moe, representant for foresatte (1-7) 

Hege Marie Berget Gunnufsen, representant for foresatte (8-10) 

Vegard Rooth, ekstern kommunal representant 

Vigdis Olsen, ekstern kommunal representant 

Mona Stridsklev, ekstern kommunal representant 

Elin Rasch Sneve, representant for de ansatte 

Silje Bentzen, representant for de ansatte 

Ingeborg Mathilde Lyngseth, representant for elevene 

Sveinung Hassellund Solberg, representant for elevene 

Gjermund Jørgensen, rektor/sekretær 

Einar Altern Berge, AKS-leder 

 

 

 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterommet Nordseter skole 

Møtetid: Onsdag 21. oktober 2020, klokken 17.00 

 

Ikke til stede:   Vigdis Olsen, ekstern kommunal representant 

 

 

Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 21. oktober kl. 17.00 

 

Saksliste: 

 

9-2020:          Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

                          Godkjent 

 

10-2020:        Nordseter skole i koronaperioden 

Fordel at vi var rigget for undervisning på digitale plattformer, elever, lærere, foresatte og 

ledelse opplevde det.  

Lærerne: Lange arbeidsdager, spesielt i starten. Måtte begrense tilgjengeligheten etter 

hvert. Elevene ble mer selvstendige.  

FAU: Fått tilbakemeldinger på at barna følte seg godt ivaretatt. Skolen har vært lydhøre for 

innspill underveis.   

Første bekreftete smittetilfelle i personalet. To klasser satt i karantene, ingen ansatte. 

Bydelsoverlegen som avgjør hvem som skal i karantene.   

Informasjonen tas til orientering  
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11-2020:       Status økonomi    

AKS:  

Mistet inntekter i mars grunnet korona. Staten har sagt at tapet vil bli dekket. Ekstra 

utgifter til bemanning pga krav til smittevern og at flere barn enn vanlig deltok i august 

ettersom Sommerskolen utgikk.   

Dersom koronautgifter dekkes inn, forventes et mindreforbruk på 104 000. Hvis ikke, 

forventes et merforbruk på 75 000.   

Tas til orientering  

  

Skole:  

Siste tertialrapport viser avvik på rundt 3 millioner i mindreforbruk.  

Foreventes justert til rundt 2,5 millioner i mindreforbruk ved 

årsskiftet. Mindreforbruket skyldes hovedsakelig milder som er dratt med fra tidligere. 

Årets regnskap går omtrent i null.   

Lavere utgifter til lønn våren 2020 grunnet utlån av rektor til annen skole, to administrative 

ansatte som sluttet uten å bli direkte erstattet og lave utgifter til ringevikarer i 

hjemmeskoleperioden 

Utsettelse av planlagt personalseminar grunnet korona 

Ikke foretatt innkjøp av læremidler knyttet til øremerket investeringsprosjekt, budsjettert 

på våren. Innkjøpsprosess er satt i gang høsten 2020 

Økte lønnsutgifter i høst grunnet økt elevtall. Dekkes opp av høstjusteringer i budsjettet.   

Ca 800 000 ekstra til korona-relaterte utgifter. Foreløpig usikkert om disse blir refundert 

 

Tas til orientering  

 

 

12-2020:       Strategi 2021 

Ikke planlagt store kursendringer.  

Rektor redegjør for prosessen rundt arbeidet med strategisk plan.  Plangruppa (består av 

fem lærere og ledelsen) evaluerer årets plan og nåværende situasjon og legger planer for 

pedagogisk utviklingsarbeid for 2021.  

Viktigheten av at personale og elever involveres i utviklingsarbeidet påpekes.  

  

 

(Korona-vitnemål: Eneste forskjell er at eksamenskarakter mangler.   

For skolen er det synd at vi har mistet et viktig parameter. Skal dette med?) 

 

FAU og kommunale representanter har tillit til skolen, og ser ikke behov for å komme med 

innspill i arbeidet med srtategiarbeidet, men involverer seg gjerne dersom skolen har behov 

for det.  Informasjonen tas til orientering og driftsstyret ser fram til at planen legges fram i 

januar.  

  

 

 

13-2020:       Endring av ungdomsskoletilhørighet for Ljan og Nordstrand skoler - 

                         høringsdokument   

 

Endring av ungdomsskoletilhørighet for Ljan og Nordstrand  
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Oppstart av ny skole på Nordstrand har blitt utsatt i to år, i påvente av at Nordseter får 

elever fra eget barnetrinn. På denne måten reduseres behovet for nedbemanning.  

 

Vedtak: Driftsstyret har ingen innvendinger og avstår fra å gi høringsuttalelse  

 

 

                          

                           

 

 

14-2020:          Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 

Elevrådet: Elevrådet har mottatt henvendelser fra elever som klager på dårlig ventilering 

og lav temperatur i enkelte klasserom.  

Rektor: Dette er kjent. Bygget er i prøvedrift, en fase hvor systemene testes og justeres. 

Skolen er i tett dialog med utbygger. 

 

FAU: Ettersom forrige skoleår ble svært spesielt, ble representantene oppfordret til å sitte 

et år til, noe de fleste har takket ja til å gjøre. Pga korona-situasjonen ble det gjennomført en 

annerledes 17.mai, og alt som planlegges framover vil måtte ha en plan B,  

  

Eventuelt           

 

Ny ressursfordelingsmodell  

Rektor redegjorde for de ulike alternativene som byrådet har foreslått.  

For Nordseter skole vil forslag nr 4, som er det eneste Utdanningsetaten anbefaler, ikke 

bety noen vesentlig endring.   

Driftsstyret mener seg ikke kompetente til å vurdere de ulike forslagene, som for øvrig har 

svært kort frist for høringsuttalelse.   

Skolens høringsuttalelse sendes til driftsstyrets medlemmer når den er 

klar. Ev. innspill sendes til Vegard som samler opp og sender til Gjermund.   

 

  

  

 

Neste driftsstyremøte: Onsdag 13. januar kl 17.00  

  

  

 

 

 

                              

 

Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 

 Ingvild Golberg, representant for ansatte 

 Martin Larsen, representant for ansatte 

 Olav Persson Ranes, vara for ekstern kommunal representant    

 Hans Anders Borgen, vara for ekstern kommunal representant 

              Næss, Aud Lilly, vara for ekstern kommunal representant 

              Erik Conradi, vara for foresatte  
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              Hege Randi Daviknes, vara for foresatte  

              Mona Charlotte Nordheim, vara for foresatte 

 

 

              Andre 

              Jan Nessjøen HVO 

 Merete Samuelsen, ass. rektor 8-10 

 Ingrid Indset, undervisningsinspektør 1-7 

Karen Beate Wasa-Schrader, undervisningsinspektør 8-10 

 Siri Landvik Bergh, undervisningsinspektør 8-10 

              Mina Lohne, administrativ leder 

              Ingvild Schie Sullivan, HR og økonomiansvarlig 

  

             

 

  

 

 


