
 

                                                            

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten                    

 Grindbakken skole 

  

 

 

  
Utdanningsetaten Grindbakken skole  Telefon  22 13 92 50 

 Måltrostveien 106  Epost: postmottak@ude.oslo.kommune.no 

 0786 OSLO  https://grindbakken.osloskolen.no 

 

 

Møtereferat fra driftsstyret 

27.05.20  
 

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

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

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

(høyrerepresentant), Johannes Kaasa (høyrerepresentant), Anne Marit Lie (vara for 

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

 Gjester: To elevrådsrepresentanter 

Forfall:   

Møtested:      Grindbakken Skole 

 

 

Saksliste 

  

Sak 10/20 Godkjenning av innkalling og  referat fra møtet 14.01.2020 

Godkjent 

Sakspapirene bør komme noe tidligere enn de gjorde i denne omgang.  

Referatene godkjennes raskt etter møtet, slik at de kommer raskt ut på nett.  

 

Sak 11/20 Elevrådet orienterer om skoleåret 

- Isak og Wilhemine sier litt om elevrådet har gjort og ikke fått gjort dette året og svarte på 

spørsmål om hvordan de har opplevd coronatiden 

  

Sak 12/20   Opplæring av driftsstyres medlemmer  

• Alle skal ha lest "Opplæring av driftsstyrets medlemmer"  

• At "møtet er åpne for alle" betyr at alle kan komme, men ikke nødvendigvis har talerett 

• Vi utsetter nøyere opplæring til høsten 

  

Sak 13/20 Regnskap for skolen og for AKS 

- AKS: Har et merforbruk pr 1. tertial ettersom de venter på kompensasjon for foreldrebetaling 

for perioden vi var "stengt". Utenom det er økonomien under kontroll.  

- Skole: Regnskapet under god kontroll, noe økte utgifter knyttet til innkjøp av antibac, såpe o.l. 

Økte inntekter neste skoleår grunnet ekstra klasse. Det ble diskutert bemanning og rekruttering – 

hva går ut og hva går inn. 

 

Sak 14/20 Strategisk plan 2020. Status 

- Har kommet langt på vei, men noen av de planlagte tiltakene og aktivitetene er det forsinkelse 

på grunnet korona 

- Nye fagplaner legges til høsten 

 

Sak 15/20 Orientering fra skolen og AKS 

- Gjennomgang av skolens erfaringer med covid-19 

https://grindbakken.osloskolen.no/
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 Innspill: det bør lages en liten undersøkelsen til elevene og læreren som kartlegger hva om har 

fungert godt digitalt  

- Orientering om læringsbrett 

- Litt om de 99 nye førsteklassingene og inntak av en ekstra klasse 

- Ella Swift er ansatt i et 100% vikariat som AKS-leder 

 

Sak 16/20 Orientering fra FAU 

Trafikk:  

- Det er ønskelig å utvide refleks- og «gå til skolen» kampanjen 

- Det skal deles ut et trafikkinfoskriv til alle foresatte til nye 1.klassinger  

- Ønsker økning av Helsesykepleierstillingen – meget synd at Perle skal slutte  

 

Sak 17/20  Eventuelt 

- sykling tas opp på første DS til høsten 

- oppstart av det digitale vil DS gjerne høre mer om til høsten 

 

https://grindbakken.osloskolen.no/

