
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Årvoll skole 

 

Møteprotokoll, 220614 
 

Til: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet  

Møtetid: 

Møtegruppe: 

Tirsdag 14.juni 2022 kl 17.00-19.00 

Tor Henriksen                     Ekstern  

Helge Selstø                         Ekstern 

Lars Johan Leion                  Ekstern  

Kim Massey Heide                Foresatt 

Reidar Haavik                        Foresatt – Meldt frafall 

Victor EM Madsen                 Elev 

Abdulahi M Sahal                  Elev  

Nina Christiansen                  Ansatt 

Erik Sexe Andersen              Ansatt – Meldt frafall 

Torunn Silva                          Ansatt – møtte for Erik Sexe Andersen 

 

Fra skolen møter avdelingsleder mellomtrinn og leder for aktivitetsskolen. 

18/22 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll. 

 Godkjent av driftsstyret.                                      

19/22 Budsjettstatus 2022, skole og AKS (vedlegg 1)                                                         

Vedtak: Budsjettstatus for skolen i sin helhet tas til orientering. 

Budsjettstatus for AKS tas til orientering. 

Driftsstyret ber skoleledelsen undersøke muligheten for å søke om 

etterbevilgning til AKS. 

20/22 Status strategisk plan 2022.                                                              
Vedtak: Driftsstyret tar status strategisk plan 2022 til foreløpig 
orientering. 

 
21/22      Elevtur til Rjukan (orientering sendt ut tidligere).  
               Vedtak: DS godkjenner fremgangsmåten ved tillatelse til tur. 

 
     22/22 Nytt fra skolens ledelse 

• Status Audun 

• Ledergruppa august 2022 

• Elevtallsnedgang og organisering av neste skoleår 
 

Audun er fortsatt sykmeldt. Kelley fortsetter som fungerende rektor frem 

til oktober. Driftsstyret holdes orientert om status fortløpende på møter. 



Skolen har ansatt en ny avdelingsleder og ny AKS-leder. 

Christel Nyheim er ansatt som avdelingsleder. Stephanie Beyer er ansatt 

som AKS-leder. 

Stedfortreder for rektor ga informasjon om elevnedgang og organisering 

av neste skoleår. 

Kim Massey Heide la frem noen spørsmål til skolens ledelse: 

- Nedbetalingsplanen til skolen.  

Er det mulig å betale en lik sum hvert år i stedet for å trappe opp hvor 

mye som betales. Skoleledelsen henvender seg til etaten for å undersøke 

muligheten for å endre nedbetalingsplanen. 

- Kostnader knyttet til læremidler. 

- Åpningstider og matservering på AKS. 

- Ressurser til spesialundervisning. 

Tor Henriksen orienterte DS om møtet på Vollebekk skole om 

skoleplanen for området vårt. 

 

 
23/22 Nytt fra rådsorganene (elevråd, FAU, personalet) 

Nye representanter fra elevrådet til høsten 2022. 

 FAU har valgt noen nye medlemmer, samtidig som noen fortsetter. 

 FAU melder at de er i det store bildet fornøyde med hvordan skolen 

driftes, og at de opplever å få gode svar på henvendelser til fungerende 

rektor. 

24/22 Eventuelt 

  Ingen saker meldt. 

      

 

Tor Henriksen       Øystein Tangen 

Driftsstyreleder       Stedfortreder for rektor 

 


