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Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 16. februar 2022 

 

Til stede:  

 Hanne Sannes Moe, representant for foresatte  

Kathrine Frenning, vararepresentant for foresatte 

Anita Nymark, ekstern kommunal representant 

Joakim Lie, ekstern kommunal representant 

Elin Rasch Sneve, representant for ansatte 

Kai Henning Nesdal, vararepresentant for ansatte 

Selma Sandnes, representant for elevene 

Gjermund Jørgensen, rektor/sekretær 

Tine Frøytvedt, ass.rektor/referent 

 

Ikke til stede: Leonora Rødland, Einar Altern Berge  

 

 

Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 16. februar kl. 17.00 

 

1-2022:       Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

Godkjent 

                          

2-2022:       Budsjett 2022 

AKS 

Regnskapet for 2021 viser et lite mindreforbruk på 87 000 kr. 

I budsjettet for 2022 er det lagt inn en økning av midler til leker og mat. 

Skole 

Det meste av mindreforbruket skyldes at elevtallet på ungdomstrinnet har vært høyere 

enn beregnet i påvente av at Nordstrand ungdomsskole skulle åpne. Nå er situasjonen 

snudd, og fram til barnetrinnet er fulltallig, vil ungdomstrinnet motta færre elever enn 

normalt.  

 

Skolen har over tid opparbeidet et mindreforbruk, slik at vi har økonomi til å redusere 

behovet for nedbemanning i påvente av økt elevtall og naturlig avgang.  

 

Mindreforbruket er også et resultat av at det er satt av midler til seminar for ansatte som 

er blitt utsatt pga korona, og at det er holdt av  penger til nye læremidler i forbindelse 

med overgang til ny læreplan. 

 

Korona-refusjoner har også påvirket økonomien positivt.  
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Vedtak: Driftsstyret vedtar  budsjettet for 2022           

 

3-2022:       Strategisk plan 2022 

Rektor presenterer skolens strategiske plan for 2022.  Enkelte deler av planen, spesielt 

det som går på utholdenhet og selvregulering utdypes.  

 

4-2022:       Endringer i ledelsen  

AKS-leder og en inspektør på u-trinnet går i løpet av våren over i ny jobb. 

Administrasjonsleder går etter eget ønske tilbake til sin tidligere stilling.  

Ledelsen på barnetrinnet utvides. 

Rekruttering til disse stillingene vil skje i løpet av våren.  

 

5-2022:       Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 

 

Elevrådet:  

Antirasistisk dag: Støtter forslaget frå FAU om at antirasistisk dag skal bli en årlig 

markering. Både i skoledagen og om kvelden, med appeller og fakkeltog. Fint med besøk 

av "kjendiser" som kan inspisere.  

 

Uteområder: Elever har tegnet ulike forslag til utforming av skolegården. Flere har meldt 

inn ønsker om noe som innbyr til lek og aktivitet, som husker og basket-kurver, og ikke 

bare benker. 

 

Skolegensere: Logo og farger er bestemt. 

 

Skoleball: Elevene er spente og gleder seg. 

 

Vending-maskin: Blir det noe av? 

 

Misnøye med dårlig internett-dekning på skolen. 

 

FAU 

Jobber videre med idéen om den årlige markering av hvilke verdier og holdninger vi ønsker 

og hvilke vi tar avstand fra. Viktig med det historiske perspektivet, også lokalhistorisk. 

Hva skal dagen hete? Mangfoldsdag? Inkluderingsdag? 

 

Informerer om årshjulet 

 

Ønske om at FAU-representantene skal sitte over tid for å få kontinuitet 

        

 

Datoer for de to neste møtene i DS: Onsdag 16. mars og onsdag 8. juni, kl. 17.00 

 
 

Hanne Sannes Moe 

Leder  
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Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 

              Aud Lilly Næss, 1. vara for ekstern kommunal representant 

              Thea Schjerven,  3. vara for ekstern kommunal representant 

              Silje Holm Hansen, vara for elevreprsentantene 

              Lina Marie Askevold, vara for elevreprsentantene 

              Martin Larsen, vara for ansatte 

 

          

              Andre 

              Jan Nessjøen, HVO 

 Merete Samuelsen, ass. rektor 8-10 

 Ingrid Indset, undervisningsinspektør 1-7 

 Siri Landvik Bergh, undervisningsinspektør 8-10 

              Mina Lohne, administrativ leder 

               

  

             

              
 

 


