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Referat fra driftsstyremøte 19.09.18 
 

Til stede:  Merete Bø Strand-Nielsen 

Alexander Kopp 

Anita Asdahl Hoff 

Johannes Kaasa 

Kafia Hashi Mohamud 

Heidi Ofstad (vara for Karianne Paulsen) 

Mari Berge Strandbråten 

Siri E. Mohr 

Sigrun Isdal 

Terje Vigdal (første del av møtet) 

Fravær: Karianne Paulsen 

 

 

Møtedeltagerne presenterte seg. Merethe Bø Strand-Nielsen orienterte om at 

Alexander Kopp har sagt ja til å overta som leder fra januar 2019. 

 

Sak 23/18 Godkjenning av referat fra møtet 25.05.18 og av innkalling 

Referat og innkalling ble godkjent.  

 

 

Sak 24/18 Tema: Trygt og godt skolemiljø. (FAUs trivselskomité.) Ny gymsal 

 Trygt og godt skolemiljø: Trivselskomiteen hadde ikke anledning til å møte. 

Siri Mohr innledet. Hun refererte fra nytt kurs i regi av Fylkesmannen 

angående § 9a og minnet om at det er den enkelte elevs opplevelse som er 

utgangspunkt. Driftsstyreleder, Merethe Bø Strand-Nielsen, stilte spørsmål om 

hvilke verktøy skolen har for å løse en sak der en elev ikke har det bra. 

Ny gymsal: Merethe Bø Strand-Nielsen har på ny vært i kontakt med Åsta Ytre 

i Utdanningsetaten. Ude støtter skolens meldte behov og avventer behandling i 

bystyret i september og endelig budsjett i desember.  

 

 

Sak 25/18 Vedtak av tillegg til nytt ordensreglement 

Sigrun Isdal orienterte. Nytt sentralt ordensreglement for Oslo er vedtatt og 

gjeldende fra august 2018. Driftsstyret vedtok skolens forslag til lokalt tillegg 

til sentralt vedtatt reglement. 

 

 

Sak 26/18 Regnskap for skolen og for AKS 

 Sigrun Isdal orienterte. Regnskapet for AKS per 1. september er i balanse. 

For skolen viser regnskapet et mindreforbruk. Dette skyldes primært at skolen 
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har fått tildelt ekstra midler til økt lærertetthet, men ikke har fått tilsatt 

tilstrekkelig kvalifiserte lærere. Skolen kan bruke ubrukte midler til annen 

pedagogisk virksomhet. Driftsstyret støttet skolens forslag om at skolen nå 

dekker hele leirskolen og ikke lenger lar foreldre betale "gave til FAU". 

Bussutgiftene som FAU dekker inntil kr. 25.000 vil i år bli doblet fordi 

elevtallet tilsier at det må kjøres to busser. 

Det er viktig å presisere at dersom skolen ikke hadde fått tildelt ekstra midler 

til økt lærertetthet, ville ny tildelingsmodell gitt et merforbruk for skolen.  

  

 

 

Sak 27/18 Strategisk plan 2018. Status 

Siri Mohr orienterte kort om hovedpunktene i planen og om videreføring av 

tiltak. 

 

 

Sak 28/18 Orientering fra skolen, og fra AKS 

Det har vært en bra start på skoleåret, med ny inspektør og fem nye lærere. 

Skolen har tilsatt mange nye assistenter, og antall assistenter er økende også i 

år. I planleggingsuken gjennomførte skolens personale halvdags 

førstehjelpskurs. 

Ny meldingsapp for Osloskolen er tatt i bruk. 

Siri Mohr orienterte om at hun blir pensjonist fra ca.1. mars 2019. I prosessen 

rundt ansettelse av ny rektor vil også driftsstyreleder bli involvert. Det var 

enighet om at både avtroppende og påtroppende leder burde delta i prosessen.  

   

 

Sak 29/18 Orientering fra FAU 

  Patricia San Miguel er ny leder i FAU. 

  Møtereferatene legges på skolens hjemmeside. 

 

 

Sak 30/18 Evt. 

 Tema for møtet 14.11.18: Status "Ny gymsal" 

 

 

 

 

Sigrun Isdal          

referent  

24.09.18            

 


