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MØTEBOK DRIFTSSTYRET 

 

 

 

Tilstede:  

Ellinor Marie Berg   Elev  elbea013@osloskolen.no 

Eleni Taha Roof Roof   Elev  elroa018@osloskolen.no   

Gunn Gallavara   FAU  gunn.gallavara1@gmail.com     

Aslak Eiriksrud   FAU  Aslak.Eriksrud@tv2.no 

Terje Ahmad Frostad   Lærer               Terje.a.frostad@osloskolen.no  

Silje Therese Seierstad Sletholen Lærer  Silje.sletholen@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 

 

Sekretærer: Anders Gjengedal, rektor, Trine Sømo Solberg, ass.rektor, Martine Finne, kon-

torleder 

 

Møtested: Frydenberg skole, Frydenbergveien 48 

Møterom: Teams 

Møtetid: Tirsdag 11.01.22, kl 17.00 – 18.00.   

 

 

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 09.11.2021 

Melde saker til eventuelt 

Valg av leder, se sak 23/21 

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner innkalling og møtebok 

Sak 02/22 Orienteringssaker 

 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler:   rektor 

Sakstype:                     Orientering 

 

Koronasituasjonen på skolen: En del smitte blant elevene, en del blir opp-

daget av hurtigtestene to ganger pr. uke. Skolen er pr. dags dato på gult 

nivå.  

 

Eksamen 2022: Foreløpig ikke signaler om at det ikke blir eksamen for 

10.trinn, men erfaringer tilsier at det kan komme fort. Skolen planlegger 

for eksamen og datoer for skriftlig eksamen ligger på skolens kalender på 

hjemmesiden.  

 

Kameraovervåkning: Skolen har kameraovervåkning på skolens uteområde. 
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Meldt til datatilsynet. Utvendig, utenfor bygget, langs fasader utenom sko-

letid. Ble levert sammen med skolen da skolen var ny. Informasjon på fasa-

den om at skolen har kameraovervåking.  

 

Elevundersøkelsen, se vedlegg 1: Arbeidet med dette på trinn og i team 

med tiltak knyttet til trinn og klassenivå. Elevrådet har også arbeidet med 

en analyse av resultatene.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 03/22 Økonomi 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler:   Rektor 

Sakstype:                    Orientering 

 

Økonomirapport UDE100 fra november. Se vedlegg 2.  

Elevtall 

Stillinger og tilsettinger 

Mindreforbruk knyttet til refusjoner som ikke var beregnet inn. Treffer 

godt på lønnskostnaden i 2021. Midlene som blir igjen fra 2021 som mind-

reforbruk vil vi vite mer om i på neste DS i mars. Årsregnskapet for 2021 

er ferdig først i starten av 2022.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 4/22 Budsjett 202 undervisning 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler:   rektor 

Sakstype:                    Vedtak 

 

Vedlegg 3: Rammebrev 

Vedelgg 4: Budsjett 202 undervisning. 

 

Utkast til budsjett 202 for Driftsstyret ble gjennomgått. Budsjettet er lagt 

ut fra rammebrevet.   

Elevtall sier noe om hvor mye vi får inn av midler.  

Læremidler og PC er det avsatt penger til 

Det er avsatt midler til personalseminar og videre drift av kantina. 

 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar budsjett 202 for 2022 

Sak 5/22 Budsjett 222 bygg 

Saksansvarlig:           Driftsstyreleder 

Saksbehandler:  rektor 

Sakstype:                    Vedtak 
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Vedlegg 5: Budsjett 222 bygg. 

Utkast til budsjett 222 for Driftsstyret ble gjennomgått.   

 

 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar budsjett 222 for 2022 

Sak 6/22 Strategisk plan 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler: assisterende rektor 

Sakstype:                    Vedtak 

 

Vedlegg 6: Strategisk plan 2022 

 

Utkast til strategisk plan ble lagt fram. Verbaldelen er som følger:  

Etter et krevende år med pandemi, preget av koronatiltak i skolen, må laget rundt 

eleven styrkes. Hos oss skal alle elever oppleve at de er inkludert. 

Med inkludering mener vi på Frydenberg at alle er en del av fellesskapet. Elevene 

skal oppleve å bety noe for andre og være deltakere både i det faglige og sosiale. 

Skolen jobber systematisk og målrettet for å oppnå dette, for eksempel gjennom 

MOT-arbeid, elevmentorer, elevaktive undervisningsøkter og friminutt. 

Skolen arbeider nå med å konkretisere den nye elev- og lærerrollen knyttet til 

forventninger i overordnet del i fagfornyelsen Kunnskapsløftet LK20. Vi 

videreutvikler vår egen kompetanse ved å bygge profesjonsfellesskap med andre 

skoler og aktuelle fagmiljøer. 

På Frydenberg arbeider vi aktivt med elevens nærvær gjennom systematisk opp-

følging. Skolens nærværsplan beskriver arbeid med inkludering, tilhørighet og det 

å skape et trygt og godt skolemiljø for alle. 

 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan for 2022 

Sak 7/22 Eventuelt 

Ingen saker meldt til eventuelt 

 


