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Osloskolen 

 

Oslo kommune Utdanningsetaten 

Vestre Aker skole  

Postboks 6127 Etterstad 

0602 Oslo 

 

 

Vestre Aker skole 

 

 

 

Protokoll - 

Driftsstyret 

 

 

Tilstede: Ivar Christiansen (Leder), Geir Ugland Jacobsen, 

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) 

Forfall: 

Ikke møtt: 

Aase Olafsen (Nestleder), 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Storsalen, hovedinngangen 1. etasje 

Møtetid: Onsdag 23. September 2020, kl. 15.00  

 

Rektor minnet om smittevernet før møtet:  

Er du syk er du hjemme… Vask deg inn og ut av rommet… 

Hold avstand… God håndhygiene… 1 meter avstand, kanskje 2 meter…  
 

 

 

AGENDA 

  

Saksnr. Sak 

 

Dokumenter 

1 2020/2021 Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokollen 

fra siste møte før sommeren 

 

Vedtak: Godkjennes 

 

Innkalling 

Protokoll 4.3.20 

2 2020/2021 Presentasjon  

Konstituering 

 

Rektor informerte om at nye representanter har fått 

tilsendt opplæringsmateriell. 

Medlemsoversikt 



 

Vedtak: Tas til orientering 

 

3 2020/2021 Aktuelt skolestoff 

- Oppstartsfølelsen 

Corona-start, smittevern og kohorter 

Info fra ansatte og elever ble delt.  

- Nyansettelser 

2 nye vikarer og 4 gamle vikarer går for 7 ansatte i 

permisjon, en erstattes ikke denne høsten, sparer 

penger til våren da vi har dobbel bemanning i to 

stillinger noen måneder. 

- Korttidstilbudene 

For tiden 3 korttidselever og ingen akuttelever. 

- PRYO-uke i uke 45 

Vi kjører som vanlig utplassering i arbeidslivet, men 

ser at det kan by på utfordringer i år grunnet 

samfunnets situasjon. Vi har derfor et fullgodt 

undervisningstilbud her på skolen som muligens kan 

erstatte noe av det elevene ville opplevd der ute… 

- Tilskudd til "trygge og varme" – tiltak 

Vi har skaffet 60.000,- til "Sal og scene" med vekt 

på improteater, 15.000,- til hønsegård og 20.000,- 

til pizzaovn. 

- Tilskudd til bygningsrelaterte formål 

- Vi har skaffet 150.000,- til aircondition i #41, 

industrioppvaskmaskin på kjøkkenet, skillevegger til 

klasserom. 

- Fra Elevrådet 

Nytt elevråd etablert.  

Kan elevene gå utenfor skolens område? 

Praktiske saker. 

Skolemiljøfokus. 

- Elevundersøkelsen 

Skolen har meldt på elevene. 

- Vold og trusler 

2 alvorlige og 2 lite alvorlige 

- Klager 

Ingen formelle klager mottatt hverken på 

avslutningen av siste skoleår eller frem til nå i år. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

4 2020/2021 Brev til Christiania Opfostringshus ad. utilbørlig 

oppførsel fra deres ansatt  

 

Rektor informerte saken og om brevet som er gått fra 

skolen og Driftsstyret, samt saksbehandlingen i etterkant. 

CO har ikke svart på brevet. 

 

Brev av 27.8.20 til 

CO 



Vedtak: Tas til orientering 

 

5 2020/2021 Ordensreglementet for Osloskolen 

 

Skolen følger Osloskolens ordensreglement 

 

Vedtak: Vedtatt 

 

Ordensreglement-

forskrift og 

veiledning finnes 

på nett 

6 2020/2021 Økonomi 

 

Månedsrapport ved utgangen av august 2020 viser et 

forventet avvik på 384 500,- pr 31.12.2020. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

Månedsrapport 

7 2020/2021 Strategisk plan 

 

Det meste går etter planen. 

 

Det jobbes utviklingsmessig på skolen innenfor  

- Lesing 

- Digitale ferdigheter 

- LK 20 

 

Skolen opplever det som utfordrende å holde 

fellessamlinger. 

 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

8 2020/2021 Møteplan 2020/2021 

 

Vedtak: Neste møte blir onsdag 18.11.2020 klokken 

15.00 

  

 

9 2020/2021 Eventuelt 

 

Ingen saker innmeldt 

 

 

    

    

Møtet ble avsluttet klokken 16.00 etter meget god møteledelse. 

 

Oslo, 23.9.2020 

 

 

_________________________________________________   ____________________________________                                                          

Ivar Christiansen, Driftsstyrets leder   Pål Garsjø, Rektor 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


