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Møtereferat – Driftstyret  
 

Til stede: Alexander Kopp (leder), Pete Mohn (nestleder og FAU-representant), Ariana Timar 

(førstekonsulent), Katrine Hedin (ansattrepresentant), Petter Rypdal 

(ansattrepresentant),), Anita Hoff (høyrerepresentant), Johannes Kaasa 

(høyrerepresentant), Bente Kvam (rektor), Therese Friis Rølles (ass.rektor og referent) 

Forfall:  Anne Siri Koksrud (venstrerepresentant) 

Dato:      18.11.20 

Møtested: 

Referent:      

     Teams 

Therese Friis Rølles 

 

  

Saksliste:  
 

Sak 25/20 Godkjenning av innkalling og referat fra møtet 16.09.2020 

Referat og innkalling er godkjent 

 

Sak 26/20 Regnskap for skolen og for AKS 

Regnskapet hittil under god kontroll. Skolen ligger 2 mill i pluss, dette skyldes ekstramidler, samt 

mye høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert. Pengene skal brukes til: engelskverk, 

miljøarbeider, ressurslærer, oppussing av personalrommet og arbeidsrom  

Inni 2020 med 900 000 kr – vi har da holdt på overskuddet.  

Budsjett AKS: Budsjett under kontroll. AKS ligger på 234.600kr i underskudd (færre barn, korte 

sykefravær uten refusjon). Har mottatt kompensasjon på  783.000kr i oktober. 

 

Sak 27/20 Strategisk plan 2020 

Mange av tiltakene ble gjennomgått i forrige møte. Vi har fortsatt fokus på implementering av nye 

fagplaner. Endring av pedagogisk praksis og implementering av læringsbrett tar tid 

- Elevundersøkelsen (ikke ferdigstilt enda – kommer tilbake til resultantene i neste Dsmøte) 

- Status nasjonale prøver: Meget gode resultater i alle tre fag. Godt over Oslosnittet på nivå 

3 og godt under oslosnittet på nivå 1. 

 

Sak 28/20  Orientering fra skolen og AKS 

Skole: 

- Orientering om Covid-19: Foreløpig ikke tilfeller av hjemmeskole, men er forberedt 

dersom det skjer 

- 92 førsteklassinger til neste år – mange vil ikke få plass, naboskolene er varslet. Det er 

kapasitet på Bogstad og Holmen  

- Elevrådet har bestemt at det skal gjøres oppgaver hjemme som elevene skal tjene penger 

på og som vippses til Rikshospitalet. Dette er erstatter innsamling fra elevkantinen, som 

ikke er mulig å gjennomføre grunnet Covid-19 

- Endringer i personalgruppen: en kontaktlærer har bestem seg for å gå av med tidligere 

pensjon og en ressurslærer slutter for å studere. Dette har gitt noen utfordringer for oss 

med tanke på lærerkabalen 

https://grindbakken.osloskolen.no/
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- En miljøterapeut ansettes denne uken – da har vi økt med to stk denne høsten 

- Helsesykepleierressursen  er nå på 140%, vi håper på å kunne øke denne 

- Inspektør ansatt i vikariat 01.01.20, etter Terje Vigdal som går ut i pappaperm 

- Søkt om oppussing av paviljongen og AKS til undervisningsbygg  

AKS 

- Ella Swift (aksleder) slutter - Ny stilling for vikarierende AKSleder er lyst ut 

- Baseleder på 4.trinn har sluttet, så planen er å slå sammen baseleder på 3. og 4. trinn (da 

det er få elever på 4.trinn og ikke nødvendig med egen baseleder) 

- Innspill: det er viktig at det ansettes folk med autoritet, det er gitt tilbakemeldinger på at 

det virker som om det er er noe kaotisk oppfølging på AKS 

 

Sak 29/20 Orientering fra FAU 

- Spørreundersøkelse til foresatte ang. trafikk for å avdekke mangler og redsler for utrygg 

skolevei. Dette er gjort for å ha et sterkere kort når det skal legges press på de som 

"styrer pengesekken". Analysen er ikke ferdig, men veldig mange har besvart 

undersøkelsen (ca 400) 

- Det er søkt om flere sykkelstativ, men vi har ikke fått noe svar på søknaden enda 

 

Sak 30/20 Eventuelt 

- Innspill: Viktig at vi får spredt det glade budskap slik at rekrutteringen kanskje blir lettere  

- Videre møtedatoer:  

13.01.2021 

17.03.2021 

26.05.2021 

15.09.2021 

17.11.2021 

 

 

 

Vi takker Alexander Kopp for innsatsen som driftstyreleder gjennom to år og gir rollen 

videre til Pete Mohn. 
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