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Til stede: Ivar Christiansen (Leder), Aase Olafsen (Nestleder), Geir Ugland Jacobsen, 

Ellen Opdahl (Foresatt),  

Barbro Sandvik-Moe (Ansatt-vara), Ole Petter Haneborg (Ansatt-vara) 

Theodor Helveg (Elevrådsleder),  

Pål Garsjø (rektor) 

Forfall: Eskil Hagen (Foresatt), Jørgen Valstad Erichsen (Ansatt), Jon Idir Gullbrekken (Ansatt), Ferdinand 
Åsatun (Elevrådsnestleder) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Storsalen, hovedinngangen 1. etasje 

Møtetid: Onsdag 2. mars 2022, kl. 15.30   

 

 
 
SAKLISTE 

  
Sak Sak  Dokumenter 

25 2021/2022 Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokollen fra siste 
møte  
 
Vedtak: Godkjennes 
  

 

26 2021/2022 Aktuelt skolestoff 
- Det psykososiale miljøet: Skolen har bygd opp rutiner som 

tvinger oss til å ha det psykososiale miljøet på agendaen til 
enhver tid. Vi er organisert med høy lærertetthet slik at 
elevene har god mulighet til å ta opp ting og vi ansatte har 
god mulighet til å fange opp ting. Nå kan vi si at vi snart er 
kommet over korona-perioden og skal begynne å nærme oss 
den skolen vi var for to år siden. Det betyr at vi må øve på 
meråpen skole, nye sosiale situasjoner og relasjoner, og 
aktiviteter i friminuttene. 

- Bemanning: Det ser lysere ut på ansattsiden. Det har vært en 
periode med høyt fravær blant de ansatte, men det har i de 
aller fleste tilfellene vært mulig å gjennomføre tilnærmet 
normal skoledag. De ansatte har vært gode på omstilling og 
organisering! Vi har fått oppsigelsen til 5 faste ansatte, og er i 
gang med å utlyse stillingene. Vi har flere interne søkere. 

- Studenter fa HiNN: Vi har 7 nye studenter som vil være hos 
oss til høsten. Det blir informasjonsmøter med dem utover 

 



våren. En av fjorårets studenter er for tiden i et vikariat hos 
oss. Både vi og Høgskolen i Innlandet er godt fornøyd med 
samarbeidet, og studentene har meldt tilbake om meget god 
læring. 

- Korttidstilbudene: Det er for tiden 6 av 6 elever på 
korttidstilbudet. Det er en akuttplassert elev.  

- Aktiv: Det ble gjennomført Vinterleir de tre første dagene i 
ferien. Det deltok 10 elever hver dag på et variert tilbud, 
alpint, svømming, aking, Megazone. Skolen vil tilrettelegge 
for at det lages et tilbud på fredager som vi kaller "Aktiv i 
skoletid". Det daglige kveldstilbudet brukes av 3-6 elever 
hver kveld. Noen kvelder arrangert som invitasjonskvelder og 
er "lukket" for enkelte elever. 

- PRYO-uke 17: Det gjennomføres arbeidsuke etter samme 
fungerende mal som tidligere. Vi håper på å få utplassert 
mange elever i arbeidslivet. Personalet vil ha et seminar fra 
torsdag til fredag med vold og trusler som tema. 

- Teamlederseminar: Vi planlegger et teamlederseminar i 
mai/juni med neste års teamledere. Målet er å samkjøre de 
nye teamlederne, utfordre egen praksis og fordele neste års 
elever til de nye gruppene. 

- Åpen dag: Vi får kanskje arrangert dette i år… 1. eller 8. juni, 
rett etter vanlig skoletid. 

- Fra Elevrådet: Vi snakket om den utbrutte krigen i Ukraina 
med mål om at elevrådsrepresentantene er med på å sikre at 
alle elevene og klassene tar seg tid til å bearbeide dette 
sammen med lærerne. Det ble også diskutert ideer om 
hvordan vi kan gjøre undervisningen mer spennende 
fremover for eksempel med 10. trinnsundervisning, 
stasjonsundervisning og/eller temauker. 

- Vold og trusler: Det er en pågående sak der en elev truer en 
annen av våre elever. Vi jobber aktivt med saken. 
 

- Klager: Det er ikke fremkommet formelle klager.          
 
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning 
 

27 2021/2022 Fullstendighetserklæring 2021 
 
Vedtak: Fullstendighetserklæringen godkjennes 
 

 

28 2021/2022 Økonomi – Budsjett 2022 – Årsregnskapsrapport 2021 
Fordele mindreforbruket 
 
Mindreforbruket legges inn i budsjettet med 460.000,- på matutgifter, 
365 000,- på kurs/seminar og 75 000,- på pc/printere. 
 
Vedtak: Disponeringen av mindreforbruket godkjennes 
  

 

29 2021/2022 Strategisk plan – Styringsgruppene 
- Vold og trusler 
- LK 20 
- Kap. 9 A 
- Språk 
- Digitale ferdigheter 

 

 



Verbaldelen av skolens strategiske plan er formidlet Driftsstyret. Den 
tidligere gruppen som hadde Skadelig Seksuell Atferd som tema, er 
fordelt inn i Kap. 9 A og Digitale ferdigheter. Den nye gruppen Vold og 
trusler vil administreres av AMU/Ledelsen og etter hvert et par 
ressurspersoner. 
Skolen vil se på hvordan dette langsiktige arbeidet evalueres 
hensiktsmessig. Nå evalueres det fortløpende via Plangruppa og en 
gang i året i NYPOS. 
 
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning 
 

30 2021/2022 Leieforholdet – Bygningsmassen 
 
Det er i skrivende stund ikke inngått leieavtale for Vestre Aker skole 
for neste skoleår. Avdeling for skoleanlegg er i forhandlinger med 
Stiftelsen Christiania Opfostringshus om videre leie av 
bygningsmassen. 
 
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning 
 

 

31 2021/2022 Møteplan 2021/2022 
Neste møte foreslås å være onsdag 21.9.2022 kl. 15.30 
 
Vedtak: Neste møte blir onsdag 21.9.2022 kl. 15.30 
 

 

32 
 

2021/2022 Ny oppnevnelse av Driftsstyrerepresentanter 2022-2023 
 
Skolen har mottatt oversikten over Nordre Aker Bydelsutvalgs 
politiske representanter til Driftsstyret i perioden 1.1.2022 - 
31.12.2023.  
 
Faste representanter: 
Ivar Christiansen (Ap) 
Aase Marie Olafsen (Mdg) 
Geir Ugland Jacobsen (Uavhengig) 
 
Vararepresentanter: 
Johanne Thunes (Ap) 
Hans A. K. Aaensen (Uavhengig) 
Ingunn Gihle (Mdg) 
 
Vedtak: Informasjonen tas til etterretning 
 

 

33 2021/2022 Eventuelt 
Ingen saker innmeldt 
 

 

    

    

Møtet ble avsluttet klokken 16.38 
 
Oslo, 3.3.2022 
 
 
 
_________________________________________________   
 _________________________________________ 
Ivar Christiansen, Driftsstyrets leder    Pål Garsjø, Rektor 



        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


