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Til stede:  

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

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

Joakim Lie, ekstern kommunal representant 

Anita Nymark, ekstern kommunal representant 

Aud Lilly Næss, ekstern kommunal representant (vara) 

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 

Tine Frøytvedt, ass. rektor/referent 

 

Ikke til stede: Mona Stridsklev, ekstern kommunal representant  

 Einar Altern Berge, AKS-leder 

 

Møtested: Teams 

Møtetid: Onsdag 17. mars 2021, klokken 17.00 

 

 

Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 17. mars kl. 17.00 

 

6-2021:        Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

                        Godkjent 

                        

7-2021:       Årsregnskap 2020 og fullstendighetserklæring 

                       Skolen har et mindreforbruk som har bygd seg opp over tid. Rektor redegjør for   

                       hva som ligger bak. To klasser ekstra på u-trinnet over tre år, unnlatt å oppfylle 

                       lærernorm for å unngå nedbemanning i påvente av elevtallsreduksjon, avlyst 

                       (utsatt) studietur, utsatt innkjøp av læremidler og digitalt utstyr, refusjon av   

                       korona-midler.   

  

                      Fullstendighetserklæring og forklaring av de største postene i årsregnskapet  

                      ligger vedlagt referatet.                       

 
8-2020:      Gjennomgang av strategisk plan 2021   

                      Rektor redegjør for hvordan planen henger sammen med det strategiske kartet i  

                      Oslo kommune, og grunnlaget for våre prioriteringer.    
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9-2020:       Status økonomi 

                       Rektor redegjør         

 

10-2020:    Status korona 

                      Rektor gir en kort oppsummering av situasjonen den siste tiden. I perioden 

                      der det muterte viruset har dominert har det vært bekymring over at skolen ikke 

                      har hatt anledning til å drive smittevern som vi mener har vært tilstrekkelig. 

                      I lange perioder med hjemmeskole og rødt nivå har det ikke vært mulig å 

                      opprettholde like god kvalitet på opplæringen som ellers. Elever med særskilte  

                      behov, faglig eller sosialt, har blitt fulgt opp spesielt, også med tilbud på skolen. 

                      FAU og skolen deler bekymring for at elevene det siste året ikke har hatt et  

                      fullverdig tilbud. Lærerne strekker seg langt og mange er slitne og bekymret for  

                      elevene.      

   

 

11-2020:    Orienteringssaker fra FAU og elevrådet 

                       Elevrådet:  

                       Elevrådet er fornøyd med at skriftlig eksamen ble avlyst, blant annet som  

                       følge av deres påvirkning.  

                       Håper etterspørsel om munnbind og meir antibac blir imøtekommet. 

                       Elevmentorene har arrangert rosa dag, der de henger rosa pynt rundt på skolen  

                       og oppfordrer  alle til kle seg i rosa.  

                       Fornøyd med at læringsgrupper er innført etter elevrådets innspill til FAU.  

                       Setter pris på å ha blitt invitert til FAU.  

                        

  

 

Eventuelt   Medarbeiderundersøkelsen og foreldreundersøkelsen    

 
Neste møte er onsdag 19. mai kl 17.00.  

 

 
Hanne Sannes-Moe 

Leder 

 

 

                              

 

Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 

 Ingvild Golberg, vara for ansatte 

 Martin Larsen, vara for ansatte 

              Aud Lilly Næss, vara for ekstern kommunal representant 

              Olav Persson Ranes, vara for ekstern kommunal representant   

              Thea Schjerven,  vara for ekstern kommunal representant   

              Erik Conradi, vara for foresatte  

              Hege Randi Daviknes, vara for foresatte  

              Mona Charlotte Nordheim, vara for foresatte 

              Emilie Helga Moxnes, vara for elevene 
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              Leonora Rødland, vara for elevene 

 

 

              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 

  

              
 

 


