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Møtebok DRIFTSSTYRET 
Tilstede: Mariana Mikkelsen, Kristina Bruvold Liknes, Karianne Hansen Heien, Tone Rognstad-

kjæret, Lena Nydahl, Terje Ahmad Frostad, Per-Ivar Knutsen og Jan Roar Svendsli. 

Frafall: Milda Dahlstrøm, Sondre Gudmundsønn Wisløff, Anders Gjengedal, Siv Bjerkeli og Terje 

Tvedt Skaufjord. 

Sak 10/19 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 15.01.2019 

Vedtak:  
Driftsstyret godkjente innkalling og møtebok. 

Sak 11/19 Informasjon fra rektor 

Tilsettinger og permisjoner lærere 

- Fire fast tilsatt har sagt opp i løpet av dette skoleåret. 

- En lærer har søkt om permisjon for kommende skoleår 

- En lærer har varslet at hun går av med pensjon, skolen mangler lærere 

med undervisningskompetanse i tysk 

- Flere lærere har varslet at de kommer til å søke permisjon fra deler av sin 

faste stilling. 

Skolen lyste ut inntil 7 stillinger og fikk 243 søkere. 

- Intervjuer lærere med tyskkompetanse denne uka. Hvilke undervisnings-

fag læreren dekker i tillegg til tysk er avgjørende for hva som er skolens 

behov kommende skoleår. 

- Informerer lærere i vikariater om hvor vi er i prosessen denne uka. 

- Intervjuer og gir tilbud til aktuelle kandidater så raskt som mulig. 

Miljøarbeider 

Mowafak er ansatt som miljøarbeider i en prosjektstilling finansiert gjennom 

U22. Han kommer fra Sinsen kulturhus og startet 1. mars..  

 

Planlegging av skoleåret 2019-2020 

- Skolen hadde et reelt merforbruk på 1.850.200 i 2018.  

o Mindreforbruk på 1.158.000 fra 2017 

o Merforbruk på 692.200 i 2018 

- Noen av merforbruket skyldes investeringer, men skolen må spare inn ca. 

to årsverk for å gå i balanse kommende budsjettår. 

Samarbeid bydel 

- Rektor skal i møte med Bydelsdirektør 15. mars. 

- Grünerløkka møter i Innsatsteam og Nærværsteam. Bjerke deltar i nær-

værsteam. 

- Det er per i dag ikke noe tilbud gjennom Aktiv til være elever 

 

Ungdomsmiljø bydel Grünerløkka og bydel Bjerke 

- Økt bekymring knyttet til alkohol og cannabis.  

- Skolen ønsker å etablere et tettere samarbeid med bydel Bjerke med tanke 

på økt bekymring i forhold til rusmidler. 
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Humanitæraksjon 

- Elevrådet på Frydenberg hadde besøk av Elevorganisasjonen i uke 7. 

- Elevrådet fortsetter prosessen med å komme fram til en humanitæraksjon 

som har støtte hos elevene. 

Vedtak:  
Driftsstyret tar informasjonen til orientering  

Sak 12/19 Økonomi; gjennomgang av årsregnskapet for 2018 

Assisterende rektor legger fram månedsrapporten for februar 2019 og årsregnska-

pet for 2018.  

 Årsregnskapet (UDE100 201813) viser et underskudd på kr 692.200. Mer-

forbruket i 2018 var på kr 1.850.200. 

 Ca. 1,7 millioner i differanse mellom lønnsutgifter og refusjoner. 

 Skolen erstatter ikke lærere som går ut permisjon eller sykemeldinger fullt 

ut (bruker interne vikarer der det er mulig) 

 Skolen er mer restriktive med å sende lærere på kurs som ikke er obligato-

riske 

 Lederressursen økes ikke kommende skoleår 
 

Vedtak:  

Driftsstyret tar saken til orientering. 

Sak 13/19 Budsjetter for 2019 

Assisterende rektor orienterer om budsjett 202 undervisning 

- Det korrekte merforbruket føres inn i art 11298 Overføring av merforbruk 

endres fra 506.000 til 692.000 

- Arten 10210 vikarlønn pedagogisk korttid fra 500 til 369 (som tilsvarer 

differansen mellom 692 og 506 med sosiale utgifter. 

Det er ingen endringer på byggbudsjettet som ble vedtatt i DS i januar. 
 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar budsjettene 202 og 222 for Frydenberg skole. 

Sak 14/19 Fullstendighetserklæring 2019 

Assisterende rektor går gjennom punktene som er en del av fullstendighetserklæ-

ringen som henger sammen med: 

 Verdigrunnlag og etiske regler for ansatte i Oslo kommune 

 Personalreglementet i Oslo kommune 

 Rundskriv 6/2005 – Instruks for forvaltning av kunstverk i Oslo kommune 

 Varslingsmottak i Oslo kommune 

 Regnskaps-, rapporterings-, og kontrollrutiner i Oslo kommune 

Vedtak:  

Driftsstyret tar informasjonen til orientering 

Sak 15/19 Eventuelt 

 


