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Referat/protokoll

Tilstede: Hanne Sannes Moe, representant for foresatte (1-7)
Hege Gunnulfsen, representant for foresatte (8-10)
Vegard Rooth, ekstern kommunal representant
Martin Larsen, representant for de ansatte
Ingvild Golberg, representant for de ansatte
Matias Bråthen, representant for elevene
Birk Brager, representant for elevene
Gjermund Jørgensen, rektor
Merete Samuelsen, fungerende rektor
Einar Altern Berge, AKS-leder
Tine Frøytvedt, ass. rektor/sekretær

Ikke tilstede: Vigdis Olsen, ekstern kommunal representant
Mangler en ekstern kommunal representant

Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 15.01.2020

1-2020: Godkjenning av protokoll og møteinnkalling
Godkjennes

2-2020: Strategisk plan 2020
Vedtas. Fullføres, med resultatene fra elevundersøkelsen i neste driftsstyremøte.

3-2020: Budsjett 2020

AKS: Budsjettet vedtas med følgende merknader/kommentarer:

Nettodriftsutgifter (nederst) skal være nettoinntekter.

Det påpekes at det ikke er rimelig å holde driftsstyret ansvarlig for budsjettet så lenge vi ikke kan

påvirke inntektene .

. Skjevfordeling i fordeling/gratis kjernetid kan slå uheldig ut for elever fra lavinntektsfamilier i

bydelen. Skolen har ikke anledning til å overstyre modellen ved å subsidiere oppholdsbetalingen

for enkelte elever.

Skole: Vedtas med følgende kommentarer:

Lærernormen: Det er positivt med flere lærere i skolen, men det er uheldig at normen binder opp

ressurser og begrenser skolens handlingsrom mht å kunne tilsette medarbeidere fra andre

yrkesgrupper og at lærertimer som går til spesialundervisning ikke regnes med.

Ekstra tildeling for å oppfylle lærernormen spises langt på vei opp av mangelfull dekning på andre

poster samt at inflasjon på ca 3,5% ikke er tatt høyde for. På tross av økningen dekkes ikke skolens

faktiske behov.

Nordseter skole Besøksadresse:
Ekebergveien 200, 1162 Oslo

Postadresse:
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Telefon: Org. Nr.:
22782980 974590611
postmottak@ude.oslo.kommune.no
www.oslo.kommune.no/skole-og-
utdanning/



4-2020:

5-2020:

Spørsmål om sykefravær og arbeidsmiljø: På tross av store og krevende endringsprosesser, er

sykefraværet lavt og arbeidsmiljøet preges av høy trivsel. Endringer i rapporteringssystemer gjør at

vi ikke har oversikt over endringer. Sykefravær tas opp som egen sak i neste driftsstyremøte.

Det er krevende for et styre å vedta et budsjett med så mye usikkerhet.

Endringer i driftsstyret
Foresatte: Hege Gunnulfsen er ny representant for 8-10, med Erik Conradi som vara i tillegg til
Hanne Sannes Moe (1-7), med Mona Norheim som vara.
Kommunale: Mona Stridskiev (Rødt) er ny representant, lilly Næss (SV) ny vara. Vegard Rooth og
Vigdis Olsen fortsetter.
Ansatte: Nye vararepresentanter er Silje Bentzen (for Martin Larsen) og Elin Sneve (for Ingvild
Golberg)
Elevråd: Vararepresentanter velges i neste elevrådsmøte.

Midlertidige endringer i skolens ledelse
Gjermund Jørgensen fungerer på Brannfjell skole inntil ny rektor er på plass der, og vil senest være
tilbake på Nordseter ved oppstart av neste. Merete Samuelsen fungerer som rektor på Nordseter i
Gjermunds fravær. Driftsstyret registrerer at det en periode blir færre ressurser i skolens ledelse da
en stilling forsvinner fra Nordseter i denne perioden.

6-2020: Nyttårsball 27. januar
Merete og Hanne informerer. FAU ønsker å bidra økonomisk til dekke i gymsalen. FAU ber om faste rammer til
budsjett for nyttårsball.

FAU er støtter med inntil 10.000,- ved et eventuelt underskudd. I tillegg er de positive til å bidra til at det blir kjept
inn et dekke i gymsalen som kan gjenbrukes og brukes ved andre anledninger, f.eks. 17.mai.

7-2020:

8-2020:

Honorar for driftsstyremedlemmer
Medlemmene leverer nødvendig info til skolens administrasjon for å få utbetalt honorar.

Orienteringssaker fra FAU og elevrådet
Elevrådet: Styret ønsker å melde elevrådet inn i Elevorganisasjonen. Tas opp i neste møte.

ste driftsstyremøte er onsdag 25. mars 2020 kl. 16.30

Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer
Silje Bentzen, vara for ansatte
Elin Sneve, vara for ansatte
lilly Næss, 1. vara for ekstern kommunal representant
Hans Olav Ranes, 2. vara for ekstern kommunal representant
Hans Anders Borgen, 3. vara for ekstern kommunal representant

Mona Stridskiev, ny kommunal representant
Jan Nessjøen Hva
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Ingrid Indset, undervisningsinspektør 1-7
Karen Beate Wasa-Schrader, undervisningsinspektør 8-10
Siri Landvik Bergh, undervisningsinspektør 8-10
Mina Lohne, administrativ leder
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