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MØTEBOK DRIFTSSTYRE 

 

 

 

Tilstede:    

Ellinor Marie Berg   Elev  elbea013@osloskolen.no 

Pål Kristian Moen   FAU  PalKristian.Moen@statkraft.com 

Aslak Eiriksrud   FAU  Aslak.Eriksrud@tv2.no 

Per-Ivar Knutsen   Lærer  pekna001@osloskolen.no 

Terje Ahmad Frostad   Lærer  terje1701@osloskolen.no 

Elisabeth Lindquist Nilsen  Politisk  elisabeth.lindqvist.nilsen@gmail.com 

Mariana Mikkelsen   Politisk  mariana.mikkelsen@gmail.com 

Martine Finne    sekretær 

Trine Sømo Solberg   sekretær 

Anders Gjengedal   sekretær 

Forfall: 

Leon Høyvang Arvola   Elev  leara001@osloskolen.no 

Jacob Erstad    Politisk  erstadjacob@gmail.com  

 

Møtested:  Frydenberg skole, Frydenbergveien 48 

Møterom:  Teams 

Møtetid:  tirsdag 08.06.21, kl 17.00 – 19.00 

 

Sak 8-21 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 16. mars 2021 

Saksansvarlig:    Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:  Beslutning 

 

 Vedtak: Driftsstyret godkjenner innkalling og referat 

Sak 11-21 Sammensetning Driftsstyret 2020/2021 

Saksansvarlig:    Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:  Orientering 

 

Elevrådet velger nye medlemmer til Driftsstyret i august. Medlemmet Kristina 

Brovold Liknes har trukket seg fra DS-vervet. Vara Carl Morten Amundsen trer 

inn for resten av oppnevningsperioden (ut 2021).  FAU velger nytt medlem for Pål 

Kristian Moen som ikke er foresatt ved skolen neste skoleår  

 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjon om endring til etterretning og takker med-

lemmer som slutter for innsatsen. 

Sak 9-21 Informasjon fra rektor 

Saksansvarlig:    Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:  Orientering 

  

Orientering om skole under koronasituasjonen 
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-Gult smittevernnivå, lite/ingen smitte på skolen for tiden, ingen klasser i ka-

rantene siden skolen gikk til gult smittevernnivå 18. mai! 

Koronaverter . Brukt jungeltelegrafen, spurt foresatte om bekjente. 

Testveiledere massetesting. Rekruttert fra koronavertere 

Usikkert enda hvordan det blir med koronaverter/testveiledere til høsten. 

 

Avslutning av skoleåret. Kort orientering om sluttvurdering, eksamen er avlyst, 

både muntlig og skriftlig. Innsøkning vgs med standpunktkarakterer, som i fjor. 

 

Klasser skoleåret 2021-2022(endel mobilitet vil antakelig endre det endelige 

elevtallet når vi kommer til august): 

           8             170 elever 

 Fra Sinsen: 64 elever 

Fra Refstad: 60 elever 

Fra andre skoler: 46 elever 

            9             174 elever 

            10           178 elever 

            Totalt    522 elever 
 

Status tilsettinger 2021-2022 

6 tilsettinger til nå for neste skoleår. To lærere går av med pensjon, to lærere 

flytter ut av byen, øvrig er permisjoner. 

Forlenget med 4 lærere som har jobbet her i år, to er nye for oss.  Tilsatt en as-

sistent, i prosess med en til. Konkret behov 8./9. trinn. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering  

Sak 10-21 Økonomistatus 

Saksansvarlig:    Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:  Orientering 

 

Driftsrapport UDE100-04, se vedlegg 1  

 

UDE100 fra januar til april viser at skolen hadde et aktivitetsnivå som ligger over 

tildelte midler. Skolens prognose er at hvis planlagt aktivitetsnivå fra august-de-

sember opprettholdes så vil merforbruket være betraktelig mindre.  Skolen har 

planlagt å fatte vedtak om 528 elever fra august, mot 522 i dag som vil gi innvi-

krkning på budsjettet. Koronasitasjonen og etterslep på refusjoner gjør det kre-

vende å beregne hvordan høsten blir. 3 diagnoser, mindreforbruk kommunal vide-

reutdanning, koronarelaterte utgifter, mindreforbruk valgfag programmering 

mindreforbruk vikarmidler statlig videreutdanning har påvirket det opprinnelige 

busjettet med 1562000 kr. 

Refusjoner koronautgifter er ikke på plass. Regner med utgifter til ekstraordi-

nære utgifter undervisning, transport, ekstra lønn, usikkerhet mht koronaverter 

og massetestingsteam. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering 
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Sak 12-21 Skolebehovsplanen 2022-2031 

Saksansvarlig:    Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:  Orientering 

Se vedlegg 2-4. 

Rektor ønsker å sende inn svar på høringen innen fristen 1. september. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjon til etterretning og vil ta stilling til om for-

slag fra rektor støttes i møtet 31. august. 

Sak 13-21 Neste møte i Driftsstyret 

Saksansvarlig:    Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:  Beslutning 

 

Vedtak: Neste møte i Driftsstyret avholdes tirsdag 31. august 2021 

Sak 14-21 Eventuelt 

 

 

 


