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Møtebok DRIFTSSTYRET 
 

 

 

Tilstede:   
Ellinor Marie Berg   Elev  elbea013@osloskolen.no 

Amira Abdirashid Hassan  Elev, vara amhaa038@osloskolen.no   

Gunn Gallavara   FAU  gunn.gallavara1@gmail.com     

Aslak Eiriksrud   FAU  Aslak.Eriksrud@tv2.no 

Terje Ahmad Frostad   Lærer  terje1701@osloskolen.no 

Silje Therese Seierstad Sletholen Lærer  Silje.sletholen@osloskolen.no 

Miriam Mardan   Politisk, vara miriam.mardan@gmail.com  

Martine Finne    sekretær 

Trine Sømo Solberg   sekretær 

Anders Gjengedal   sekretær 

 

Forfall: 
Eleni Taha Roof Roof   Elev  elroa018@osloskolen.no 

Carl Morten Amundsen  Politisk  carl.morten.amundsen@detnorsketeatret.no 

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

Mariana Mikkelsen   Politisk  mariana.mikkelsen@gmail.com 

Jacob Erstad    Politisk, vara erstadjacob@gmail.com  

Elin Cecilie Ranum    Politisk, vara   elinranum@gmail.com 

 

 
Kopi: Trine Sømo Solberg, assisterende rektor, Martine Finne, Kontorleder 

Fra: Anders Gjengedal, rektor 

 

Møtested: Frydenberg skole 

Møterom:  Fryd 

Møtetid: Tirsdag 09.11.21, kl 17.00 – 19.00.   

 
Sak 22/21 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 31.08.2021 

Melde saker til eventuelt 

 Anne Vaalund, vara FAU, sto ved en feil i innkallingen til møtet.     

 

 

Driftsstyret godkjente innkalling og referat 

Sak 23/21 Valg av leder til Driftsstyret 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:             Beslutning 

Se sak 16/21, valget ble utsatt i sist møte. 

 

Driftsstyret utsatte valget av leder til neste møte.  
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Sak 24/21 Orientering om til nye medlemmer om Driftsstyrets rolle og mandat 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:                    Orientering 

Se vedlegg 1. 

Eleni er nytt elevmedlem i Driftsstyret. 

 

Vedtak: Driftsstyret utsetter saken på grunn av stort fravær hos nye med-

lemmer.  

Sak 25/21 Økonomi 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:                    Orientering 

 

Rektor orienterte DS om UDE100 fra september. Se vedlegg 2. 

Mer-/mindreforbruk er vanskeligere å fastslå enn i et normalår pga. tildelinger, 

refusjoner og etterslep av fakturaer for energi og husleie til Oslobygg. 

Justeringer av budsjettet på 3.487.000,- totalt pr. september 

Trygge og varme ungdomsskoler 481.000,- 

Økt innsats i matematikk 50.000,- 

Tre diagnoser 600.000,- 

Rapportering korona mindreutgifter 2.048.822,- 

Egne refusjonsordninger under korona  

Kompenserende tiltak (7999000)  190.000,- 

Koronarelaterte utgifter (29990000) 728.000,- 

Stillinger og tilsettinger, en utlysning ute, må løses midlertidig. 

Informasjon budsjett 2022, viser til føringer i egen e-post 8. november. 

 

  

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

Sak 26/21 Drift av kantina 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler:          rektor 

Sakstype:                    Vedtak 

 

Skolen ønsker å videreføre kantinetilbudet. Tidligere har DS forskuttert at midler i 

påfølgende års budsjett avsettes til å sikre videre drift. Bydel Grünerløkka har 

forskuttert støtte i tre år. Viser til sak 26/19. Skolen har tidligere bidratt med 

350.000,- kr.  

 

 

Vedtak: Driftsstyret vedtar å avsette 350.000,- til videre drift av kantina i 

budsjett 2022.  

Sak 27/21 Strategisk plan 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler:          rektor 

Sakstype:                    Orientering 

 

Prosess med evaluering av strategisk plan 2021 (og utvikling av ny strategisk plan 

gjennomgås. Prosess: ledelse, trinn, plangruppe, trinn, elevråd. Ny plan skal be-

handles i DS 11. januar 2022. 

Viser til føringer i egen e-post 8. november. 
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Ønsker å videreutvikle en kultur som fremmer læring (relevant, variert og motive-

rende) og trivsel (mestring, fritt for mobbing, vold og trusler) på alle nivå. 

Videreutvikling av profesjonelle læringsfellesskap, bygge kollektiv kapasitet gjen-

nom samarbeid satt i system, å være et profesjonsfaglig fellesskap der alle reflek-

terer over og tar aktivt del i felles verdier, vurderer og videreutvikler sin praksis.  

"Vi"-kultur, fellesskap der vi ønsker det beste for og er ambisiøse på hver enkelt 

elevs vegne.  

Jobbe aktivt med videre innføring av LK20, Fagfornyelsen - tverrfaglighet og dyb-

delæring. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

Sak 28/21 Skolebehovsplanen  

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler: rektor 

Sakstype:                    Orientering 

 

Se sak 20/21 i DS, uttalelse fra skolen og vedleggene informasjon om skolebe-

hovsplan 2022-2031 (vedlegg 3) og Oppsummeringsnotat skolebehovsplan 2022-

2031(vedlegg 4) Det er særlig fire sitater i oppsummeringsnotatet som angår oss: 

"Frydenberg skole  

Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka mener Frydenberg skole 

er full og har behov for avlastning.  

Utdanningsetatens kommentar: Den høye oppfyllingsgraden vil avhjelpes ved etab-

leringen av ny ungdomsskole på Økern. Denne skolen er planlagt å avlaste Fryden-

berg skole. Dette vil medføre flere endringer av avgiver- og mottakerskoler i om-

rådet." 

 

"Oppvekst-, kultur- og miljøkomiteen i Bydel Grünerløkka mener det er uheldig at 

man stadig endrer skoleinntaksområder. Om nødvendig bør man heller fokusere 

på muligheter for utvidelse av skoler (f.eks. Frydenberg skole) eller etablere nye 

skoler. I tillegg vil utviklingen av Hovinbyen øke behovet for elevplasser ytterlige-

re." 

 

"Utdanningsetatens kommentar: Det pågår, som EBY påpeker, et arbeid som in-

volverer flere kommunale aktører for sikring av areal til sosial infrastruktur i den 

videre utviklingen av Hovinbyen, bla til skole. Disse prosessene omtales ikke detal-

jert i skolebehovsplanen." 

 

"Utdanningsetatens kommentar: Utdanningsetaten vil, sammen med berørte eta-

ter, identifisere tiltak for å se på muligheten for å kunne forsere prosjektfremdrif-

ten for ny skole på Økern. Når det gjelder Refstad idrettshall/Løren idrettspark er 

det pågående avklaringer om reguleringsprosessen. Utdanningsetaten jobber for 

at idrettshallen skal ferdigstilles med tanke på at denne skal løse kroppsøvingsbe-

hovet til Refstad skole. 

Av arealmessige grunner vil det ikke være mulig å etablere en kulturstasjon på den 

avsatte skoletomten, men ambisjonen for skolen er at flerbrukshall og sambruks-

lokaler vil kunne brukes til andre formål enn idrett (kultur, frivillighet osv).  

Beslutning om en eventuell avgrensning av  

reguleringsplanen etter offentlig høring fattes av Plan- og bygningsetaten." 

 

(Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka = Driftsstyret på Fry-
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denberg) 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 29/21 Eventuelt 

 


