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Protokoll - 

Driftsstyret 

 

 

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

Ellen Opdahl (Foresatt), Eskil Hagen (Foresatt), 

Jørgen Valstad Erichsen (Ansatt), Ole Petter Haneborg (Ansatt - vara), 

Wiktor Cholajda (Elevråd), Sindre Tandstad (Elevråd), 

Pål Garsjø (rektor)  
Forfall: Jon Idir Gullbrekken (Ansatt) 

 

Møtetid: Onsdag 29.9.2021 klokken 15.00 i Storsalen  
 

 

 

AGENDA 

  

Sak Sak  Dokumenter 

1 2021/2022 Godkjenning av møteinnkalling, sakliste og protokollen 

fra siste møte før sommeren 

 

Vedtak: Godkjent 

  

 

2 2021/2022 Presentasjon  

Konstituering 

 

Vedtak: Ivar Christiansen fortsetter som leder og  

Aase Olafsen fortsetter som nestleder 

  

 

3 2021/2022 Aktuelt skolestoff 

- Oppstartsfølelsen – God start, 10 nye elever, ser 

bra ut. Rektor informerte om skoles pedagogiske 

profil og nye prosjekter. Det ble gitt ut brød som 

synliggjøring på hvordan en elevbedrift fungerer, og 

 



det ble informert om undervisningen forbundet med 

produksjon av eplemost. 

- Covid 19 – Deilig å kunne drive skole nesten normalt 

hele tiden, vi har ikke hatt utbrudd her på skolen, 

noen har vært smittet, men skolen har hatt meget 

godt smittevern. Nå nærmer vi oss normalen og vil 

ta tilbake flere av innsatsene vi hadde før coronaen! 

- Bemanning – Det er en periode med utskiftninger i 

personalet, vi er noe bekymret for å få rekruttert 

nye ansatte. På lang sikt er det en utfordring for 

skolen at våre ansatte er attraktive for andre skoler 

og at ansatte flytter ut av Oslo pga. boligpriser og 

påfølgende lang reisevei. 

- Studenter fra HINN – Det er 4 studenter fra 

Høyskolen i Innlandet hos oss nå. Fungerer bedre og 

bedre. Det får oss til å heve oss. 

- Korttidstilbudene – Det er for tiden 3 elever på 

Korttid og vi følger opp en akuttelev på nærskolen 

sin. 

- Høstferieleir – Skolen vil gjennomføre en tredagers 

leir på Hestholmen i høstferien. Det er 10 påmeldte 

elever. 

- PRYO-uke i uke 45 – Alternativ uke for elevene, 

prøve ut arbeidslivet utenfor skolen. Lions 

gjennomfører bokmarked her på huset. Det 

arrangeres et seminar for de ansatte fra torsdag til 

fredag. 

- Fra Elevrådet – Elevrådet har gjennomført årets 

første møte. En del ønsker fra elevene fremkom, de 

fleste fornuftige. Elevrådet skal jobbe med saker 

som fremmer det psykososiale miljøet ved skolen. 

- Vold og trusler – Det har vært noen episoder, både 

på og utenfor internettet, få av dem svært alvorlig. 

Vi følger prosedyrene med å rapportere inn i 

systemet og følge opp involverte parter. 

- Klager – Det har ikke vært formelle klager i 

perioden fra sist møte. 

 

Vedtak: Den gitte informasjonen tas til orientering 

 

4 2021/2022 Ordensreglementet for Osloskolen 

Rektor informerte om at skolen forholder seg til 

Osloskolens ordensreglement i sin helhet og har ikke et 

supplerende lokalt reglement. 

 

Vedtak: Tas til etterretning 

 

 

5 2021/2022 Økonomi 

Skolen har god oversikt over økonomien og vil styre mot et 

mindreforbruk på 1-2 %. 

 



Skolen vil kjøpe inn nødvendigheter som vil komme elevene 

til gode.  

Skolen søker å bruke så mye av midlene som mulig til å ha 

god nok bemanning. 

 

Vedtak: Fremlagt informasjon tas til etterretning  

  
6 2021/2022 Strategisk plan – Styringsgruppene 

Det ble orientert om skolens styringsgrupper: 

LK 20 

Skadelig seksuell atferd (SSA) 

Digitale ferdigheter 

Språk, lesing og begreper 

Mobbing - §9A 

 

Vedtak: Driftsstyret ser positivt på den 

kompetansehevingen det legges til rette for i 

forbindelse med innføringen av Læreplanverket for 

Kunnskapsløftet - LK 20 og tar informasjonen til 

etterretning 

 

 

7 2021/2022 Møteplan 2021/2022 

 

Vedtak: Neste møte avholdes onsdag den 24.11.2021 

klokken 15.30 i skolens storsal 

  

 

8 2021/2022 Eventuelt 

 

Det ble ikke meldt saker til eventuelt 

 

 

    

    

Møtet ble avsluttet klokken 16.25 

 

 

 

Oslo, 30.9.2021 

 

 

 

_________________________________________________     _________________________________ 

       

Ivar Christiansen, Driftsstyrets leder     Pål Garsjø, Rektor 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


