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Referat – Drifstyremøte 19.11.19 
 

Til stede: Aleksander Kopp, (leder), Bente Kvam (rektor), Therese Friis Rølles (ass.rektor), Petter Rypdal 

(ansatte representant), Mari Strandbråten (ansatt representant), Kafia Mohamud (politisk 

representant), Anita Hoff (politisk representant), Johannes Kaasa (politisk representant), Pete 

Mohn (FAU, foresatt representant), Tine Ødegård (økonomiinformant) 

Forfall:   

Dato:      19.11.19 

Møtested:      Grindbakken Skole 

 

  

Vi takket av Mari Strandbråten, Heidi Ofstad, Tine Ødegård og Kafia Mohamud. Ny 

ansattrepresentant er Katrine Hedin (vara: Anne Hveding og Silje Konnestad) 

Presentasjon av Ariana Timar (ny kontorkonsulent) 

 

Sak 29/19 Godkjenning av referat fra møtet  21.5.19 og 17.9.19 og av innkalling 

- Referat: Godkjent 

- Innkalling: Godkjent 

 

Sak 30/19 Regnskap for skolen og for AKS 

- Øket tildelinger 

- Mer i sykelønnsrefusjon 

- Innsparing på assistenter 

- Aks har et mindreforbruk og har planer om å pusse opp kjøkken og muligens stillerom 

- Lisenstilskudd 

 

Sak 31/19 Budsjettprioritering 2020 

- Det vil være en satsning for å dekke utdanningsetatens krav om digital satsning, 1:1 innen 

2021 

- Skolen ønsker å ansette ytterligere en sosiallærer/spesialpedagog for å dekke skolens 

behov   

- Videre vil vi jobbe for å oppfylle lærernormen 

- AKS vil renovere kjøkken og tilpasse lokalene til eleven 

- Skolen vil videreføre besparelsene med å kutte assistenbruk 

 

Sak 32/19 Strategisk plan 2019. Status  

- Informerte om hva som forventes av skolen 

- Foreløpig gjennomgang av resultater fra nasjonale prøver høsten 2019. Resultatene er 

ikke tilfredsstillende  

- DS ønsker seg en analyse av resultatene. Denne vil komme i neste møte 

 

Sak 33/19 Driftsstyreopplæring 18. november 

- Rektor var på driftsstyreopplæring i etaten. 

- Det vil bli opplæring av driftsstyrets medlemmer i starten av 2020 

https://grindbakken.osloskolen.no/
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Sak 34/19 Orientering fra skolen og AKS 

- Elevtallet for 2020 har kommet – ca 20 elever flere enn det er plass til  

- Kurs i forebygging/sikring og trygghetstiltak for deler av personalet (i utgangspunktet for 

ansatte som har elever som utagerer og for AKSansatte) 

- Renovasjonsvegg er satt opp, men må rives og bygges på nytt grunnet for liten plass.  

Vi håper det snart er på plass slik at vi kan komme i gang med kildesorteringen. 

 

AKS: 

- Skal i gang med en brukerundersøkelsen, men frykter lav svarprosent. Oppfordrer 

foresatte til å svar på undersøkelsen 

 

Sak     35/19   Fagfornyelsen 2020 og strategi for innføring og bruk av læringsstrategi 

- Bente orienterte og gjennomgikk planen som skal sendes til utdanningseetaten for 

godkjenning 

- Driftstyret ønsker et oppsett på hvor man sparer inn og for å tydeliggjøre at skolen klarer 

å budsjettere (proforma for i år). Dette skal vi lage. 

- Det er viktig at ledelsen er forberedt på de spørsmålene som kommer, slik at vi kan gi 

gode svar 

- Det er ønskelig at vi sender ut et infoskriv til foresatte 

- Læringsbrettfane på hjemmesiden kommer 

- Det legges til rette for et tidelig informasjonsmøte, samt et møte til nærmere våren 

 

Sak 36/19 Orientering fra FAU  

(Disse punktene kommer fra FAUmøtet som kun består av FAUrepresentantene, ikke hele 

foreldregruppen) 

FAU lurer på (når det gjelder innføring av nettbrett): 

- Hvorfor gjøres dette – vil læringsutbytte bli bedre? 

- Hvorfor velges PC forran nettbrett? 

- Hva med GDPR? 

- Det er et sterkt ønske om at Youtube blokkeres 

 

Sak 36/19 Evt. 

- Frist for å melde inn kulturprisen og frivillighetsprisen 

- Kafi Muhamud har sitt siste møte i dag – kommer en ny Høyre politiker inn 

 

 

 

Referent: Therese Friis Rølles 
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