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INNKALLING DRIFTSSTYRET 

 

 

 

Til: Driftsstyret Frydenberg 

Kopi: Varaer, Trine Sømo Solberg (assisterende rektor), Martine Finne(kontorleder) 

Fra: Anders Gjengedal, rektor 

 

Møtested: Frydenberg skole, Frydenbergveien 48 

Møterom: Teams 

Møtetid: Tirsdag 16.02.21, kl 17.00 – 19.00.   

 

 

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og møtebok fra 10.11.2020 

Melde saker til eventuelt 

 

Dagen møte er flyttet fra januar til februar pga koronasituasjonen i Oslo 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret godkjenner innkalling og referat 

 

Sak 02/21 Orienteringssaker 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler:   rektor 

Sakstype:                     Orientering 

 

Koronasituasjonen på skolen 

Eksamen 2021 

Vurdering 

Elevundersøkelsen, se vedlegg 1 

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 03/21 Økonomi 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler:   rektor 

Sakstype:                    Orientering 

Økonomirapport UDE100 fra desember. Se vedlegg 2. 

Fullstendighetserklæring, se vedlegg 6 

Bydsjettjustering, se vedlegg 8 

Årsregnskapet 2020, se vedlegg 7 

 

Mindreforbruk 2020 på  ca 1 %, 897.996,-  . 

Elevtall 

Stillinger og tilsettinger 



 

Frydenberg 
 

 

   

Osloskolen  

 

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 4/21 Budsjett 202 undervisning 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler:   rektor 

Sakstype:                    Vedtak 

 

Vedlegg 3: Budsjett 202 undervisning. 

 

Utkast til budsjett 202 for Driftstyret gjennomgås.  

Elevtall 

Læremidler 

PC 

Personalseminar 

Ekstraordinært renhold i høyden 

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret vedtar budsjett 202 for 2021 

Sak 5/21 Budsjett 222 bygg 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler:           rektor 

Sakstype:                    Vedtak 

 

Utkast til budsjett 222 for Driftstyret gjennomgås.  

 

Vedlegg 4: Budsjett 222 bygg. 

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret vedtar budsjett 222 for 2021 

Sak 6/21 Strategisk plan 

Saksansvarlig:            Driftsstyreleder 

Saksbehandler: assisterende rektor 

Sakstype:                    Vedtak 

 

Vedlegg 5: Strategisk plan 2021 

 

Utkast til strategisk plan legges frem. 

 

Frydenberg skole har særlig satsing på å trygge elevenes psykososiale ar-

beidsmiljø. Tiltakene i strategisk plan bærer preg av dette. Vi er en 

"Drømmeskole" og er i ferd med å implementere MOT. Drømmeskole er et 

tiltak vi opprettholder for å arbeide med et godt og trygt psykososialt 

elevmiljø. Elevmentorer på 10. trinn arbeider etter en strukturert plan for 
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å bidra særlig mot elever på 8. trinn, de arbeider også med tiltak rettet 

mot alle elever. MOT-konseptet er basert på formålet om å skape et tryg-

gere samfunn gjennom å styrke ungdoms robusthet, bevissthet og mot – 

mot til å leve, mot til å bry seg og mot til å si nei. Med MOT vil vi utvikle en 

mer helhetlig plan for å arbeide rettet mot alle elever. Skolen har sendt 

fire lærere på kurs, de er blitt MOT-coacher, og har allerede erfaringer fra 

arbeid med elevene om dette i klasserommene. 

 Lærerens kompetanseutvikling. Vi arbeidet med innføring av ny læreplan 

som et "1-årig skoleutviklingsprosjekt"(19/20).  Målet er at skolen i løpet 

av utviklingsperioden skal få en kollektiv forståelse av læreplaner 

og spesielt fagfornyelsen som vil være svært gunstig for elevenes og læ-

rernes læring og kompetanseutvikling. Utviklingsarbeidet ble forsinket på 

grunn av koronaepidemien. Våren 2021 vil vi bruke på jobbe etter ny lære-

plan på 8. og 9. trinn samtidig som vi skaffer oss flere erfaringer med fag-

uker. Faguker ble prøvd første gang høsten 2020.  Fra høsten 2021 skal 

hele skolen arbeide etter de nye læreplanene i fag. Skolen vil arbeid videre 

med at opplæringa oppfattes som relevant og variert samtidig som vi på-

ser at elevmedvirkning i undervisning og vurdering ivaretas.  

 

Fraværsoppfølging. Skolen har mål om at elever med bekymringsfullt fra-

vær skal oppdages raskt og tiltak skal settes i gang uten unødvendig opp-

hold. Elever med gjentatt og /eller bekymringsfullt stort fravær i grunns-

kolen har statistisk sett liten sjanse for å fullføre og bestå videregående 

skole. Jo lengre fraværet har vart, desto vanskeligere er det å få eleven 

tilbake på skolen, det er derfor svært viktig å handle raskt. Vi oppretthol-

der nærværsteam og rutiner for rask inngripen. Det er nødvendig å se det-

te arbeidet i sammenheng med elevenes opplevelse av et trygt og godt 

skolemiljø. 

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan for 2021 

Sak 7/21 Eventuelt 

 


