
 

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 36 90 40 Dir.nr. på hjemmeside 

Vestre Aker skole Ullevålsalléen 37  

Org.nr: 974590654 0852 Oslo 

 

 

 

Postadresse: 

Hjemmeside: vestreaker.osloskolen.no 

E-post: vestreaker@ude.oslo.kommune.no 

 
 

 

Osloskolen 

 

Oslo kommune Utdanningsetaten 

Vestre Aker skole  

Postboks 6127 Etterstad 
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Protokoll - 

Driftsstyret 

 

 

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

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

Ellen Opdahl (Foresatt), Knut Arne Maribo (Foresatt), 

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

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

Pål Garsjø (rektor) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Teams 

Møtetid: Onsdag 20. januar 2021, kl. 15.00   
 

 

 

SAKSLISTE 

  

Saksnr. Sak 

 

Dokumenter 

19 2020/2021 Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokollen 

fra siste møte  

 

Vedtak: Godkjent 

 

 

20 2020/2021 Covid-19 smittevern og skolesituasjonen 

 

Rektor orienterte om skolens tiltak, situasjon under rødt 

nivå, og hverdagen på skolen. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

21 2020/2021 Aktuelt skolestoff 

Rektor med flere orienterte: 

 



- Personalet – Det er kommet to lærere tilbake fra 

permisjon. Vi klarer å ha en fast Corona-vikar 

gående ut våren. 

- Korttidstilbudene – Oppimot fulltegnet med 6 

elever på korttid hele tiden, for tiden kun en 

akuttelev, venter på to til… 

- Fra Elevrådet – sett litt på tendenser fra 

Elevundersøkelsen. Tas videre i klassene og 

elevrådet.  

- Aktiv – Kveldstilbudet er vanskelig å gjennomføre 

på rødt nivå, de ansatte styrker dagtilbudet. 

- CO/Malling – ny forretningsfører på vei inn. Vi har 

ikke fått tilbakemeldinger på varselet vi sendte. Det 

foreligger ikke en langtidsleiekontrakt på 

skoleeiendommen. Skolen er bekymret for hele 

situasjonen og er i kontakt med Avdeling for 

skoleanlegg hos UDE. 

- Bygningsmessig – Oppgraderingen av eiendommen 

lar vente på seg. Vi får til noe flekking her og der. 

- Vold og trusler – forholdsmessig lite vold og 

trusler for tiden 

- Klager – ingen formelle klager mottatt 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

22 2020/2021 Godkjenne seminar dersom aktuelt 

 

Vedtak: Skolen gis tillatelse til å benytte budsjetterte 

midler til et eller flere seminar, dersom situasjonen 

tillater det. 

 

 

23 2020/2021 Økonomi – Budsjett 2021 

 

Det planlagte mindreforbruket fra 2020 føres inn i 

budsjettet til neste møte slik vanlig praksis er. 

 

Vedtak: Det fremlagte budsjettet vedtas 

 

Budsjettforslag 

tilsendt på mail  

24 2020/2021 Strategisk plan  

 

Rektor orienterte om de planlagte innsatsområdene for 

inneværende år: 

- Lesing, språk og begrepsforståelse 

- Digital hverdag/IKT – Livsmestring og pedagogisk 

bruk 

- LK 20 (Læreplanverket for kunnskapsløftet) - IOP 

(Individuell opplæringsplan) 

- §9A – Nyere mobbeteori - Det andre paradigmet 

- Skadelig Seksuell Atferd (SSA) 

 

 



Vedtak: Det utarbeides et kortfattet skriftlig 

sammendrag som formidles driftsstyret 

 

25 2020/2021 Neste møte foreslås å finne sted onsdag 3. mars 2021   

klokken 15.00, høyst sannsynlig på Teams. 

 

Vedtak: Godkjennes 

 

 

26 2020/2021 Eventuelt 

Rektor informerte om den nylig gjennomførte 

Elevundersøkelsen. Deltagelse av 54 % av elevene. Det gir 

klare indikasjoner på at elevene trives og er trygge på 

skolen, de aller fleste har en venn på skolen. Elevene oppgir 

at de har gode relasjoner til lærerne. Videre ser det ut til at 

de ønsker større medvirkning på sin skolehverdag 

 

Rektor informerte om at den utsatte 

Medarbeiderundersøkelsen – 10-Faktor – vil bli avholdt i 

mars måned 2021.  

 

 

    

    

Møtet ble avsluttet klokken 15.56 

 

 

 

 

Oslo, 26.1.2021 

 

 

 

__________________________________________     _________________________________ 

      

Ivar Christiansen,        Pål Garsjø 

Driftsstyrets leder       Rektor    

   

 

 

 

  

 


