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Referat fra Driftsstyremøte 16.09.2020 
 

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

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

(ansattrepresentant), Anne Siri Koksrud (venstrerepresentant), Anita Hoff 

(høyrerepresentant), Johannes Kaasa (høyrerepresentant), Bente Kvam (rektor), 

Therese Friis Rølles (ass.rektor og referent) 

Dato:  16.09.2020 

Møtested:  Grindbakken Skole - musikkrommet 

 

  

Saksliste:  

  

Sak     18/20 Godkjenning av innkalling og  referat fra møtet 27.05.2020 

Til referatet: Det er noe mangelfullt på regnskap. Denne posten kan bli mer detaljert. 

  

Sak     19/20   Opplæring av driftsstyres medlemmer   

- Medlemmene har lest dokumentet 

- En matrisefullmakt skal vises to ganger i året. Dokumentet sende ut til medlemmer av 

driftsstyret. 

  

Sak     20/20   Regnskap for skolen og for AKS 

 Regnskapet hittil under god kontroll. Skolen ligger 1,8 mill i pluss, dette skyldes mindreforbruk 

fra 2019, sykelønnsrefusjoner, mindreforbruk fastlønn og tilskudd for fagfornyelsen. 

Overskuddet pr august skal benyttes til modellering, ekstra IKT ressurs, lisenser og ny 

miljøterapeut. Ønsker å redusere lånet så langt det lar seg gjøre. 

AKS har fortsatt prognose mot 0. Har fått bekreftet kompensasjon på 751.000kr for 

foreldrebetaling, men ikke mottatt hele summen ennå. 

 

Sak     21/20 Strategisk plan 2020. Status 

Gjennomgang av strategisk plan. Vi har gjennomført eller er i gang med de aller fleste tiltakene. 

Mye fokus på jobbing med nye fagplaner. 

 

Sak     22/20 Orientering fra skolen og AKS 

 6 nye ansettelser 

 Hadde en fin samarbeidsøkt med AKS på planleggingsdagene i starten av skoleåret 

 Beredskapsplan er laget på hvert trinn på hvordan lærere skal håndtere en eventuell stenging 

av skolen (hvem gjør hva, hva slags planer brukes, hvordan samarbeider de osv) 

 5 ansatte uten godkjent utdanning på midlertidig kontrakt 

 Ny organisering i utdanningsetaten  

 Vi (Vestre Aker bydel) er i skolegruppen 3 sammen med Gamle byen (til sammen 24 skoler). 

Sjef for skolegruppe 3 er Petter Hagen 

 Petter Hagen har vært på befaring på Grindbakken. Der ble det meldt om paviljongen som et 

skolebygg med dårlige fysiske forutsetninger (dårlig luft og trangt) 

https://grindbakken.osloskolen.no/
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 Meldt fra om at skolegrensen må flyttes da vi ikke har plass til mange elever som kommer til 

neste år 

 Skolebehovsplanen ble diskutert 

Lærinsbrett: 

 Vi ligger noe etter implementeringsplanen grunnet Covid-19, men godt i gang 

 Vi har tatt i bruk Showbie for 1.-4.trinn og Teams for 5.-7.trinn 

 Elevrådet skal lage en undersøkelse på hvordan de opplevde coronaperioden 

 Vi må ha til gode å dra på skolebesøk grunnet smittevern  

Resursfordelingsmodellen 

 Høringssak i uke 40. Dette vil bli sendt til driftstyrets medlememer 

 

Aks 

 Elle Swift, ny daglig AKSleder presenterer seg 

 Ca 250 barn (nedgang på ca 50 elever).  

 Veldig lavt antall på 4.trinn stort sett grunnet Corona– prøver nå å rekruttere inn flere. 

Innspill: mot slutten av 3.trinn bør det reklameres for AKS på 4.trinn – slik at flere 

fortsetter 

 Servering av varmmat har fungert bra 

Sak     23/20 Orientering fra FAU 

 Noen foresatte med samfunnskritiske jobber følte seg ikke god nok ivaretatt under 

coronatiden 

 En del foresatte er bekymret over at ikke elevene rekker å spise matpakken sin. Vi 

forklarte at vi har satt av 20 minutter (som er nasjonal anbefaling) og at vi skal ta en ny 

runde med lærerne om at de må være flinke til å minne elevene på å spise. 

 Noen foreldre med barn på 7. trinn bekymret for at elevene må benytte toalett til å skifte. 

Bente orienterer om at vi vil ta gymsalen i bruk igjen, og dermed også garderober. 

 Ønske fra FAU om at skolen skal sende ut melding i portalen dagen før det er meldt ekstra 

mye snø, slik at foreldre er mer bevvist på dårlig sikt og føre.  

Sak     24/20            Eventuelt 

 

 

 

 

Referent: Therese Friis Rølles 

https://grindbakken.osloskolen.no/

