
 

 
 

 
Osloskolen 

 

 

Årvoll skole 

 

Møteprotokoll 
 

Til: Driftsstyret 

Møtested: Årvoll skole, A11 (enkel servering).  

Møtetid: 

Møtegruppe: 

Torsdag 03.november 2022 kl 17.00-19.00 

Tor Henriksen                    Ekstern  

Helge Selstø                          Ekstern 

Kim Massey Heide               Foresatt 

Reidar Haavik                       Foresatt (meldt frafall) 

Sofus Mestad Hansen           Elev   

Anzella Gikona                     Elev (meldt forfall) 

Nina Christiansen                Ansatt 

Erik Sexe Andersen             Ansatt (meldt frafall, vara Hilde Winger møtt) 

 

Fra skolen møter fungerende rektor og leder for aktivitetsskolen 

  

 

32/ 2022   Godkjenning av innkalling og møteprotokoll - Godkjent 

33/ 2022 Budsjettstatus 2022, skole og AKS. (vedlegg ettersendes) Vedtak: 

Budsjettstatus 2022 tas til orientering  

34/2022 Status strategisk plan 2022 Vedtak: Status strategisk plan 2022 tas til 

orientering 

35/2022 Årshjul 2023 (forslag vedlagt). Vedtak: Årshjul 2023 vedtas 

36/ 2022 Nytt fra skolens ledelse 

• Status Audun- er fortsatt sykemeldt, Kelley er fungerende rektor 
frem til 

• Personal 

• Resultatoppfølging-skolen kan vise til at man løfter elevene fra 
Årvoll etter 8-trinn. Videre arbeid med tracking for å følge opp 
resultater. 

• Skoletur 



• Skolebibliotek-Midt bygget står på liste hos Oslo bygg for 
oppusning i 2024, dette kan endre seg.  

 

37/ 2022 Nytt fra rådsorganene (elevråd, FAU, personalet)  

Elevrådet: har bestilt skolegensere, skal arrangere ball, vil forsøke å få flere vara 

representanter. 

FAU: ønsker åpningstid på Aktivitetsskolen til kl. 17.00, AKS leder undersøker i 

foreldregruppe. Klager på vannkvalitet på midtbygget. Ønske om skolebibliotek. 

Spørsmål om å åpne dører på midtbygget om morgenen. AKS er behjelpelige med å 

hjelpe foresatte inn på morgenen. Spørsmål fra FAU om det greit å ta betalt for 

skolegensere? Rektor skal ha møte med elevrådet etter rådføring med etaten for å 

finne en bedre løsning neste år for inkludering.  

Personalet: har ikke hatt noe klubbmøte i det siste. Pedagogisk utviklingstid fungerer 

godt for refleksjoner på tvers av trinn, og skolen jobber med et inkluderende 

læringsmiljø og fellesskapene didaktikk for hele skolen. 

38/ 2022 Eventuelt 

Med hilsen, Kelley Wilson, fungerende rektor.             Neste møte: 12.januar, 2023 


