
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Årvoll skole 

 

Møteprotokoll 
 

Til: Driftsstyret 

Møtested: Årvoll skole, personalrommet. NB! Ingen matservering. 

Møtetid: 

Møtegruppe: 

Tirsdag 18.januar 2022 kl 17.00-19.00 

Tor Henriksen                     Ekstern  

Helge Selstø                        Ekstern 

Lars Johan Leion                 Ekstern 

Kim Massey Heide              Foresatt 

Reidar Haavik                      Foresatt 

Victor EM Madsen                Elev – Ikke møtt 

Abdulahi M Sahal                 Elev 

Nina Christiansen                 Ansatt  

Erik Sexe Andersen             Ansatt – fravær meldt, vara ikke møtt 

 

Fra skolen møter fungerende rektor, undervisningsinspektør, kontorleder (forfall) og leder 

for aktivitetsskolen (digitalt) 

01/22 Konstituering 

Driftsstyre konstitueres hvert annet år. Eksterne (politikere) har foreløpig 

ikke blitt gjenoppnevnt. Driftsstyreleder og nestleder skal velges på nytt.  
 

Vedtak: Kim Massey Heide valgt som nestleder.  

Vedtak: Tor Henriksen valgt som leder (med forbehold om 

gjenoppnevning).  

 

Rektor følger opp med ansatte om å sikre vararepresentanter.  

02/22 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll - godkjent 

03/22       Regnskap 2021, foreløpig orientering (vedlegg 1).  

Skolen viser til et mindreforbruk og ser at den har fått til planlagt 

innsparing i 2021.  

Vedtak: Regnskapsstatus 2021 tas til orientering.  

04/22     Budsjett 2022, skole (vedlegg 2, 3, 4, 5) og AKS.        

  Bruk av mindreforbruket fra 2021 behandles i driftsstyret i mars 



2022. Nedbetalingsavtale inngått med Utdanningnsetaten legges som 

vedlegg 6 og sendes med protokollen.                                                                

               Vedtak: Budsjett 2022 vedtas  

05/22   Strategisk plan 2022. Utsatt.                                                                                                 

06/22    Nytt fra skolens ledelse 

• Orientering om skole i coronatid 
o Vi er veldig glade for å ha elever tilbake på skolen. Opererer 

etter de gjeldende smitteverntiltakene. Elever er stort sett 
fornøyde med organiseringen. Opplever at organiseringen på 
skolen er god. Lite smitte blant voksne.  

• Status ledelsen 
o Audun er fortsatt sykemeldt. Er tilbake i 20% stilling. Kelley skal 

fungere som rektor helt til Audun er 100% tilbake. Audun følger 
opp paviljongen i tiden han er på skolen. Kjersti Haug er 
fungerende assisterende rektor. 

• Status personale 
o Lite endringer i personalet. Noen sykemeldinger som har blitt 

langtidssykemeldinger. Har lyst ut stillinger to ganger uten å få 
aktuelle søkere. Det merkes at lærerutdanningen har hatt en 
omlegging som har ført til at vi ikke har nyutdannete lærere. Vi 
er spent på rekrutteringen som gjøres på vårparten av 
semesteret.  

 
07/22 Nytt fra rådsorganene (elevråd, FAU, personalet) 

Elevråd: 

På grunn av Covid har ikke elevrådet gjennomført møter. Nyttårsball ble 

avlyst. Neste elevråd er planlagt å gjennomføres digitalt.' 

FAU: 

Har vært mye diskusjon rundt sammenslåing av 2. og 5. trinn. Involverte i 

paviljongen. Ønske om å bedre informasjonsflyten mellom driftsstyret og 

FAU. Innspill om at det er informasjonsflyten i sammenslåingen som har 

vært en av de største utfordringene. Ønske om god kommunikasjon i 

rimelig tid dersom sammenslåing skulle være aktuelt igjen. 

Personalet: 

Melder at det går veldig fint. Blitt vant til måten å drive skole på med 

smitteverntiltak. Ikke vært noen klubbmøter på nyåret. Har vært tatt opp 

stygg språkbruk blant elevene. Dette tas med i planleggingen av 

undervisningen. Personalmøtene gjennomføres digitalt. 

 

08/22 Eventuelt 



Kim Massey Heide stiller spørsmål om det vil være aktuelt for årets 8.trinn 

å søke om midler til tur i 10.trinn? 

Rektor ønsker å gå i dialog med foresatte om hvordan en eventuell 

søknad og tur kan se ut. 

Driftsstyreleder ønsker at diskusjoner rundt tur i første omgang tas 

mellom FAU og skole. 

Med hilsen,  

Kelley Wilson,  

fungerende rektor. 


