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AGENDA 

  

Sak Sak  Dokumenter 

9 2021/2022 Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokollen 

fra siste møte  

 

Vedtak: Godkjent 

  

Vedlegg 

10 2021/2022 Hendelse 16.11.2021 – en gjennomgang 

 

Rektor informerte om hendelse den 16.11.2021. 

Hendelsen er rapportert arbeidstilsynet og innad i UDE. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

  

 

11 2021/2022 Aktuelt skolestoff 

- Følelsen: God stemning tross en del fravær på elev- 

og ansattsiden. Litt uro i noen grupper. Mange 

 



elever får mange opplevelser. Vi må øve på 

gjenåpningen av flere arenaer på skolen. 

- Fra Elevrådet: Elevrådet har bestemt å stenge 

skoleporten for en stund fremover. 

- Covid 19 – testing: Systematisk testing av elevene 

gjeninnføres. 

- Studenter fra HINN: De 4 studentene har 

gjennomført sine 70 dager hos oss. De var fornøyde, 

vi var fornøyde. 

- Korttidstilbudene: For tiden 6 elever (=fullt) på 

korttidstilbudet og 2 elever på akuttplassering. 

- Høstferieleir: Leiren ble avviklet på Hestholmen 

med varierende suksessfaktor, ca. 10 elever deltok, 

med 5 ansatte. Mye å lære for liten og stor… 

- PRYO-uke i uke 45: Om lag 20 elever var utplassert 

i det virkelige arbeidslivet gjennom uken til stor 

suksess! De ansatte fikk gjennomført et miniseminar 

på Oscarsborg festning, med faglig og etterlengtet 

sosialt utbytte. 

- Vold og trusler: Lite alvorlige hendelser, men det 

er noen episoder, altså en økning. Dette er normalt, 

relatert til årstiden. 

- Kap. 9 A: Ingen saker åpnet, men det undersøkes i 

flere. Det gjøres et utviklingsarbeid i regi av 

styringsgruppen. 

- Klager: Ingen formelle klager er mottatt. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning 

 

12 2021/2022 Bemanning 

Rektor redegjorde for utfordringen med å få tak i kvalifisert 

arbeidskraft på lærersiden. Vi er inne i en større utskiftning 

av personalet. 

Det ble diskutert rundt mulige måter å rekruttere på. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

 

13 2021/2022 Økonomi 

Rektor redegjorde for den økonomiske situasjonen. Det ser 

ut til at skolen går mot et mindreforbruk på ca. 700.000,- 

Vi gikk inn i året med 1,3 millioner i mindreforbruk, så det 

har vært et merforbruk i år. Det er investert i 3 nye el-biler. 

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

  

 

14 2021/2022 Strategisk plan – Styringsgruppene 

Ting tar tid, og alt henger sammen med alt. 

Vi fortsetter med våre 5 styringsgrupper som leder 

utviklingsarbeidet på skolen og rapporterer til Plangruppa 

og skoleledelsen. 

 



 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

15 2021/2022 Møteplan 2021/2022 

 

Vedtak: Neste møte er onsdag 19.1.2022 klokken 15.30 

i Storsalen. 

  

 

16 2021/2022 Eventuelt 

 

Ingen saker meldt. 

 

 

 

    

    

Møtet ble avsluttet klokken 16.59 

 

 

Oslo, 2.12.2021 

 

 

________________________________________________     ________________________________________ 

Ivar Christiansen,       Pål Garsjø, 

Driftsstyrets leder       Rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


