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Protokoll fra møte i driftsstyret onsdag 31.08.2022 

 

Til stede:  

 Hanne Sannes Moe, representant for foresatte  

Sigrun Aasland, representant for foresatte 

Joakim Lie, ekstern kommunal representant 

Anita Nymark, ekstern kommunal representant 

Elin Rasch Sneve, representant for ansatte, med via Teams 

Silje Bentzen, representant for ansatte 

Martine Aurora Andersen, AKS-leder  

Tine Frøytvedt, fungerende rektor 

Merete Samuelsen, ass.rektor/referent  

 

Ikke til stede: Marianne Heir, Mathias Berg-Lennertzen, Lina Marie Askevold 

 

12-2022:       Godkjenning av protokoll og møteinnkalling 

Protokoll fra 16. mars og møteinnkalling godkjennes uten innsigelser.  

                          

13-2022:       Status økonomi 

Rektor redegjør kort for økonomisk status for skolen.  

AKS-leder redegjør kort for økonomisk status for AKS. 

DS ønsker en prognose for resterende inneværende budsjettår for skolen og AKS ved 

neste DS-møte.  

                               

14-2022:       Høring – forskrift om skolerute 2023-2024 for Oslo kommune  

Rektor redegjør kort for bakgrunnen for høringen.  

DS ønsker ikke å sende inn uttalelse til høringsrunden.  

 

15-2022:       Status oppstart nytt skoleår 

Rektor redegjør kort: Gjermund Jørgensen fungerer midlertidig som rektor for en annen 

skole og Tine Frøytvedt fungerer i hans sted. Skolen har utvidet ledelsen på barnetrinnet 

og ansatt en ny inspektør på barnetrinnet, Terje Vigdal. Skolen har ansatt en ny inspektør 

på ungdomstrinnet, Annika Hinrichs. Hun erstatter inspektør som sluttet i vår.  

Konsulent for økonomi skal over i en annen jobb 1.oktober. Skolen er i innspurten på 

rekruteringsproesess for denne stillingen.  

Kort informasjon om to foreldremøter om digital bruk.  

Oppsummert har det vært en veldig god oppstart på nytt skoleår. 

 

16-2022:       Personalseminar i november  

   

    



Side 2 av 2 

Confidential 

Seminaret var planlagt til september, men det viste seg vanskelig å finne sted som hadde 

ledig kapasitet. Nå har skolen bestilt på Son Spa, 3. til 4.november. Tema blir 

fellesskapende didaktikk.  

 

Eventuelt:       

Skolepsykolog – Ansatterepresentanten tok opp situasjonen rundt skolepsykologen som 

det ser ut som om vi mister. Ressursene skal isteden legges inn i Oslohjelpa. Flere av 

lærerne uttrykker bekymret for dette. Nå skal hjelpen gå gjennom foresatte og lærerne er 

redd det derfor ikke blir like lavterskel. Særlig nå etter pandemien og det fokuset som har 

vært på elevers psykiske helse, er de redd dette vil gå på bekostning av hjelpen elevene 

har fått. Tanken fra bydelen er at flere skal få glede av goden. For elevene på Nordseter er 

lærerne redd det vil oppleves som et dårligere tilbud.  

 

Datoer til møter resten av året –  

12.oktober 

16.november  

18.januar  

8.mars 

24.mai  

 

Vi går i utgangspunktet for fysiske møter, men alle er velkomne til å møte digitalt dersom 

de ønsker.  

 

Neste møte i DS: 12.oktober kl. 17.00  

 

Hanne Sannes Moe 

Leder  

                 

 

Kopi: Driftsstyrets varamedlemmer 

              Aud Lilly Næss, 1. vara for ekstern kommunal representant 

              Thea Schjerven, 3. vara for ekstern kommunal representant 

              Vara for elevreprsentantene, ikke valgt 

              Vara for elevreprsentantene, ikke valgt 

              Martin Larsen, vara for ansatte 

 

          

              Andre 

              Jan Nessjøen, VO 

              Lisbeth Waaler, VO 

 Ingrid Indset, fung.ass. rektor 1-7 

              Terje Vigdal, undervisningsinspektør 1-7 

 Siri Landvik Bergh, undervisningsinspektør 8-10 

              Annikas Hinrichs, undervisningsinspektør 8-10 

              Mina Lohne, administrativ leder 

  

             

  
 


