
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Årvoll skole 

 

Møteprotokoll 
 

Til: Driftsstyret 

Møtested: Årvoll skole, A11 

Møtetid: 

Møtegruppe: 

Torsdag 10.mars 2022 kl 17.00-19.00 

Tor Henriksen                    Ekstern  

Helge Selstø                        Ekstern 

Lars Johan Leion                 Ekstern (meldt fravær) 

Kim Massey Heide               Foresatt 

Reidar Haavik                      Foresatt 

Victor EM Madsen                Elev 

Abdulahi M Sahal                 Elev  

Nina Christiansen                 Ansatt 

Erik Sexe Andersen             Ansatt 

 

Fra skolen møter fungerende rektor, avdelingsleder 5. – 7.trinn (meldt fravær), kontorleder 

(meldt fravær) og leder for aktivitetsskolen. 

 

09/22 Driftsstyrets oppgaver 

  Driftsstyreleder gjør greie for driftsstyrets oppgaver 

 

10/22 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll - godkjent 

11/22 Årsregnskapsrapport 2021. (vedlegg 1)  

  Årsregnskapsrapport 2021 vedtas. 

 

12/22  Månedsrapport februar 2022 

Skolen fortsetter å vise til et mindreforbruk og sparetiltakene går etter 

planen. 

  Månedsrapport februar 2022 tas til orientering. 

 

13/22 Strategisk plan 2022 (vedlegg 2) 

  Skolen legger frem strategisk plan 2022 med tiltaksplan og aktivitetsplan. 

Strategisk plan 2021 vedtas. 

Kommentar til møteprotokoll fra driftsstyreleder: 

• Det er ønskelig at tidligere indikatorer legges frem sammen med neste års 

strategiske plan. 

• Skolen bes vurdere bruk av PC kontra nettbrett.       

            

14/22 Fullstendighetserklæring 2021 (vedlegg 3)   

Fullstendighetserklæring 2021 vedtas.  

                                     



     15/22 Nytt fra skolens ledelse 
• Endringer i ledelsen 

Audun er fortsatt sykemeldt. Kelley skal fungere som rektor i førsteomgang frem til 
sommerferien. Ny avklaring kommer medio mai. Kjersti Haug har gått av med pensjon. 
Therese Nordnes er satt inn som midlertidig undervisningsinspektør frem til 
sommerferien. Det er lyst ut inspektørstilling for å møte det voksende ungdomstrinnet. 
Håpet er å få på plass en fulltallig ledergruppe før sommerferien. 

• Status personale 
Skolen sliter med å få tak i vikarer som ønsker oppdrag av lengre varighet. Vi jobber 
med å få satt inn kompetente folk der det trengs, men med få lærere i markedet har vi 
vært nødt til å dekke det meste internt. Vi håper på å få alt på plass i løpet av neste uke. 

• Status planlegging neste skoleår 
Vi er godt i gang med planlegging av neste skoleår. Stillinger som skolen skal dekke opp 
er lyst ut eller lyses ut i løpet av de nærmeste dagene. Fag - og timefordeling for neste 
skoleår er også klar. 

 

16/22 Nytt fra rådsorganene (elevråd, FAU, personalet) 

- Elevrådet: er glad for at det ikke ble eksamen. Håper det blir skoleball. 

- FAU: positiv til at vi får til en form for tur på 10.trinn, det er blitt diskutert dette med å 

supplere med skolebøker, spareplanen er diskutert i FAU. 

- Personalet: opptatt av tilsettinger og årets tariffoppgjør og lønnsoppgjør er i gang, håper 

på at det kommer flere på plass i ledelsen. Ønsker å ta opp det med læremidler.  

 

17/22 Eventuelt 

 

Med hilsen 

Kelley N. Wilson,  

fungerende rektor.              


