
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Årvoll skole 

 

Protokoll 
 

 Driftsstyret 

Møtested: Årvoll skole, personalrommet 

Møtetid: 

Møtegruppe: 

Torsdag 11.november 2021 kl 17.00-19.00 

Tor Henriksen          Ekstern  

Helge Selstø                        Ekstern 

Lars Johan Leion                Ekstern 

Maggy Martin-Blikset      Foresatt, meldt inn forsinkelse 

Kaisa Froyn                         Foresatt,  

Victor EM Madsen              Elev 

Abdulahi M Sahal                Elev  

Nina Christiansen                Ansatt 

Erik Sexe Andersen             Meldt frafall, vara er forhindret til å komme 

 

Fra skolen møter fungerende rektor, inspektør og leder for aktivitetsskolen. 

Rektor og kontorleder har meldt forfall.  

 

I tillegg møtte Håkon Kristiansen, vararepresentant i FAU. 

 

28/ 2021   Godkjenning av innkalling og møteprotokoll –  

Innkalling - Godkjent 

Møteprotokoll - Godkjent med en protokolltilførsel fra Kaisa Froyn fra 

FAU: FAU ber om protokolltilførsel når det gjelder sparetiltakene, da de 

uttrykker bekymring når det gjelder oppfølging av lovpålagte oppgaver og 

generelt lærersituasjonen. FAU ber skolen om å følge opp økonomien bedre i 

fremtiden, slik at slike situasjoner ikke oppstår igjen.       

                                          

29/ 2021   Budsjettstatus 2021, skole og AKS.  

Skolen viser til dagens merforbruk og ser at den har fått til noe innsparing 

selv om detter ikke er så stort akkurat nå. Innsparingstiltakene vil vise seg 

på sikt. Skolen får månedlig oppfølging fra Utdanningsetaten for bistand i å 

redusere merforbruket.  



AKS redegjør for sitt merforbruk og opplyser om veiledning fra kommunen 

til å forbedre prognosene til neste år. 

                           Vedtak: Budsjettstatus 2021 tas til orientering. 

 

30/2021 Status strategisk plan 2021  

                    Med de store endringene vi gjorde i timeplaner og klassesammenslåinger    

har pedagogisk utviklingstid blitt brukt til planlegging.  

                            Evaluering av strategisk plan er derfor utsatt til januar. 

                          Vedtak: Status strategisk plan 2021 tas til orientering.  

 

31/2021 Årshjul 2022  

       

  Årshjul 2022 vedtas 

32/ 2021 Nytt fra skolens ledelse 

• Status corona 
Økt smitte på skolen. Massetesting på fire trinn per i dag. Det er 
varslet ytterligere massetesting fra Utdanningsetaten.  
Grunnet personvern kan ikke skolen sende ut informasjon om smitte 
i enkeltklasser.  
 

• Innføring av sparetiltakene 
o Klassesammenslåing. Lærerne er i tett dialog med ledelsen. 

Skolen har et tett samarbeid med læringsmiljøteamet i 
kommunen. Skolen lager aktivitetsplan for hele trinnet for å 
styrke klasse- og læringsmiljøet i de nye klassene. 

• Forbedring av prognosegrunnlaget 
Vi ser på økonomirapporten hver måned sammen med vår 
økonomiske rådgiver fra Utdanningsetaten. 

• Det blir ikke gjennomført 10.trinns turer i skolens regi  
• Resultater fra nasjonale prøver legges frem etter analyse. 

 

33/ 2021 Nytt fra rådsorganene (elevråd, FAU, personalet) 

                           Elevrådet:  

                         - Nyttårsball i januar 

- Møte med ledelsen angående bekymring rundt språkbruk blant elevene. 

Elevrådet ønsker å være med å sette inn gode tiltak 

 

FAU: 

- Refererte til sakene som ble diskutert i sist FAU møte 21. Oktober 



Personalet 

- Tatt opp språkbruk i felles utviklingstid  

- Nye sparetiltak i forhold til permisjoner  

- Miljøet er stabilt og godt 

27/ 2021 Eventuelt 

Spørsmål fra FAU-representant: Hvordan ligger skolen an til forberedelser     

til eksamen og ny læreplan for avgangselevene? 

Skolen er i rute og venter spent på eksamensveiledningene. 

 

Med hilsen, Kelley Wilson, fungerende rektor.             Neste møte: 13.januar, 2022 


