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0602 Oslo 
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Protokoll- 

Driftsstyret 

 

 

Tilstede: Ivar Christiansen (Leder, politisk representant), Aase Olafsen (Nestleder, politisk 

representant), Geir Ugland Jacobsen (Medlem, politisk representant), 

Knut Arne Maribo (Foresatt), Dagfinn Hagen (Vara foresatt), 

Jørgen Valstad Erichsen (Ansatt), Jon Idir Gullbrekken (Ansatt), 

Rehan Mehmood (Elevrådsleder), Ali Ehsan Safa (Elevrådsnestleder), 

Pål Garsjø (rektor) 

Forfall: Ellen Opdahl (Foresatt)  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Teams 

Møtetid: Onsdag 18. november 2020, kl. 15.00   
 

 

 

 

AGENDA 

  

Saksnr. Sak 

 

Dokumenter 

10 2020/2021 Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokollen 

fra siste møte før sommeren 

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

11 2020/2021 Covid-19 smittevern og skolesituasjonen 

Rektor redegjorde for situasjonen på skolen og innførte 

smittevernstiltak. 

Skolen følger de gjeldende smittevernreglene etter beste 

evne. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 



12 2020/2021 Aktuelt skolestoff 

- Personalet Det vil gjennomføres en 

medarbeidersamtale før jul. To ansatte kommer 

tilbake fra permisjon 1.1.21. 

- Korttidstilbudene Det er for tiden 6 korttidselever 

og 2 akuttelever. 

- PRYO-uke i uke 45 Gjennomført med 12 elever 

utplassert, stor suksess over hele linja! Alternativ 

skoleuke for de som var på skolen. 

- Fra Elevrådet Det har vært "åpen skoleport", med 

mulighet for å gå utenfor skolens område. 

Prøveperioden har forløpt fint. 

- Prosjekter Hønene gir sikker tilgang på egg. Det 

lages eggholdige produkter for salg på 

julemarkedet. 

Pizzaovnen er i gang! 

- Vold og trusler Generelt lite hendelser for tiden. 

- Klager Ingen formelle klager mottatt 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

13 2020/2021 Oppfølging av Sak 4 2020/2021 

Rektor redegjorde for saken. Det virker ikke som om CO tar 

inn over seg alvoret i situasjonen. Rektor har sendt en mail i 

tillegg til varselet, der skolen ber om at retningslinjene blir 

etterfulgt, og at tilliten opparbeides. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

14 2020/2021 Ny forretningsfører på trappene  

Rektor redegjorde for prosessen som CO er inne i med 

Malling, at medlemmer av styret i CO har fratrådt sine 

styreverv, og at samarbeidet mellom CO og Malling ser ut 

til å nærme seg slutten. 

 

Vedtak: DS avventer og tar informasjonen til 

orientering 

 

 

15 2020/2021 Økonomi 

Rektor redegjorde for den økonomiske tilstanden til skolen. 

Skolen styrer mot et mindreforbruk i henhold til budsjettet 

for 2020, og opplever å ha god oversikt over økonomien, 

selv om det er noen forhold som tilsier at skolen kan få et 

større mindreforbruk enn planlagt. Deler av 

mindreforbruket skal benyttes til å lønne personale som går 

"oppå" ansatte som kommer tilbake fra permisjon. 

Kan det la seg gjøre å spre en investering over flere år, for 

eksempel et bilkjøp? 

 

 



Vedtak: Skolen styrer mot et planlagt mindreforbruk 

samtidig som DS får beskjed om at lærerkreftene er 

tilstrekkelig for å ivareta elevenes behov. 

 

16 2020/2021 Strategisk plan 

Rektor redegjorde for innsatsområdene IKT, LK20 og 

Lesing. S-planen følges med små endringer til tross for 

dagens skolesituasjon. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

17 2020/2021 Møteplan 2020/2021 

 

Neste møte blir onsdag den 20.1.2021 klokken 15.00 

  

 

18 2020/2021 Eventuelt 

 

Ingen saker innkommet 

 

 

    

    

Møtet ble avsluttet klokken 15.41 

 

 

Oslo, 20.11.2020 

 

 

 

___________________________________________     ________________________________________ 

Ivar Christiansen,       Pål Garsjø, 

Driftsstyrets leder       Rektor 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


