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Møtebok DRIFTSSTYRE 

Tilstede: 
Tharunya Kurusanth (Elev), Ingrid Ailin Strømme (FAU), Tone Anita Fairway (FAU), Håvard Sol-

berg Hofstad (Lærer), Mariana Mikkelsen (H), Terje Skaufjord (R), Marine Finne og Jan Roar 

Svendsli (ass.rektor). 

 

Frafall: Faisal Sekabembe (Elev), Kristina Brovold Liknes (SV), , Siv Bjerkeli (Lærer), Anders 

Gjengedal (rektor). 

 

Møtested: Frydenberg skole, Frydenbergveien 48 

Møterom: Fryd 

Møtetid: Tirsdag 01.03.16, kl 17.00 – 19.00. 

 

Sak 10-16 Godkjenning av innkalling og referat 

Sak 11-16 Informasjon fra assisterende rektor 

Lokale arbeidstidsavtaler 

 Starter forhandlingen med leder i Utdanningsforbundet neste uke 

 Skolens ledelse ønsker mer tid til kompetanseheving knyttet til høstens delta-

kelse i MOOC-prosjektet (vurdering for læring). 

 Skolen ledelse ønsker mer til fagsamarbeid og planlegging av undervisning. 

Tilsyn HMS 

Hensikten med tilsynet var å foreta en gjennomgang av skolenes HMS-

system/lokal HMS-Håndbok og undersøke om skolen har nødvendig dokumenta-

sjon.  

Utgangspunkt for kartleggingen var skolens HMS-rapportering 2014 og skolens 

handlingsplan for HMS-arbeid. 

 Tiltak 

o Utvikle organisasjonskart 

o Rutiner og oppfølging knyttet til mobbing og trakassering blant ansat-

te 

o Rutiner for årlig helsekontroll av vaktmester 

o Skriftlig kartlegging av risiko- og problemområder innen HMS 

o Gjennomføre en årlig skriftlig risikovurdering og etablere rutiner for å 

redusere/ fjerne risiko 

o Revidere skriftlig rutine for å registrere nesten ulykker og avvik i ar-

beidsmiljøet 

o Utføre årsaksanalyser knyttet til avvik innen HMS 

 Skolen har en frist til 1.4. med å komme med tilbakemeldinger 

Overvåkningskameraer på skolen 

 Vi arbeider med å få godkjenning fra direktøren i UDE. 

 Områdedirektøren skal i møte med en av advokatene i UDE. 

Sak 12-16 Gjennomgang av årsregnskapet 2015 – orientering. 

 Skolen tar med seg et mindreforbruk på 1 532 000 kr inn i budsjettåret 2016. 

o Ombygging av grupperommene billigere enn antatt 
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o Tok med oss et mindreforbruk på 3 256 000 kr inn i 2015. 

o Antall pedagogiske årsverk ble ikke redusert i takt med nedgang i 

elevtall i 2014 (brukte 1,975 millioner mer enn budsjettert på lønn i 

2015). 

Økonomisk status per i dag 

 Gjennomgang av UDE140 for januar 

 Foreslåtte budsjettjusteringer i mars 

 Skolen minster tilskudd til 5 lærerstillinger fra staten 1.1.2017. 

 Aktivitet neste skoleår 

o Nedgang knyttet til naturlig avgang 

 Går av med pensjonering, 2 pedagogiske årsverk 

 Vikariater som ikke videreføres 

o Per i dag ser det ut til at ingen fast tilsatte meldes overtallig 

o Antatt behov for 3 vikariater i pedagogiske stillinger 

Videreutdanning for lærere skoleåret 2016-2017 

 Kompetansekrav om 60 stp. For å undervise i engelsk, matematikk og norsk. 

Dette kravet gjelder også for spesialundervisning. 

 I øvrige fag (unntatt utdanningsvalg og valgfag) er kompetansekravet for å 

undervise 30 stp. 

 6 fast tilsatte lærere på Frydenberg søkte videreutdanning innen fristen (1.3.) i 

år. 

Sak 13-16 Fullstendighetserklæring.  

Innholdet i fullstendighetserklæring ble lagt fram til DS. 

Sak 14-16 Behandling av mindreforbruk 2015 – vedtak. 

 Ombygging av grupperom i E-fløyen slik at vi er best mulig rustet til å møte 

elevtallsvekst de neste årene (6 parallelle på alle trinn) 

o Forslag 482 000 kroner 

 Investeringer i IKT-infrastruktur: Utruste alle større grupperom med Smart-

Board. 

o Forslag 300 000 kroner 

 Seminar/ kompetanseheving av personalet i forbindelse med MOOC-

prosjektet som vi skal delta på fra høsten (vurdering for læring). 

o Forslag 400 000 kroner 

 Innkjøp av læremidler knyttet til satsingsområdene i strategisk plan 

o Forslag 300 000 kroner 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 Eventuelt 

Utdanningsforbundet ønsker at skolen kun skal ha 6 paralleller. 

 Rektor undersøker hva status er knyttet til antall elever skolen er dimen-

sjonert for. 

Orienteringssaker 

 Det er foretatt støymåling i gymsalen. Verdiene var for høye og det vil bli 

foretatt støyreduserende tiltak. 

 Mobildekning i gymsalen. Telenor har sendt et tilbud på ca. 100.000. Sko-
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les ståsted er at hvis Oslo kommune skal ta kostnadene så må dette være 

Bymiljøetaten som står for utleie på kveldstid. 

 

 

 


