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REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTET 15.09.20 

 

Saksnummer Kort oppsummering av sak Resultat 

Sak 01/20-21: Godkjenning av innkalling  Godkjent 

Sak 02/20-21: Godkjenning av saksliste  Godkjent 

Sak 03/20-21: Skriv, referater og orienteringer 

Rektor orienterer driftsstyret 

om siste nytt fra skolen og AKS 

Fungerende rektor og ass.rektor 

fram til 1/1-21. Rektorstillingen 

lyses ut før høstferien. En leder 

mindre i fem måneder. 

En ML-stilling ubesatt. Rektor 

informerte om at skolen har tilbudt 

en jobben, men søker om å få gi 

henne lønnstrinn nærmere lik det 

hun har som ped.leder. 

3 nye kontaktlærere, samt en 

assistent som fungerer som i fjor, 

elevtallet er 433, full dekning på 

AKS, stort utvalg av aktiviteter på 

AKS. Trinn er kohorter, skoledagen 

er endret mtp friminutt og 

start/slutt/ oppmøtesteder. 

Rektor informerete om prosjektet 

Sosialagentene – en prosjektavtale 
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inngått mellom bydel Alna og UDE, 

med mål om å styrke elevenes 

sosiale kompetanse.  

Skolen jobber med fagfornyelsen i 

personalet, men skulle gjerne vært 

noe lenger i implementeringen.  

Sak 04/20-21: Økonomi 

Rektor orienterer driftsstyret 

om økonomi 

Rektor orienterte om den 

økonomiske situasjonen. 

Ds er ikke bekymret for skolens 

økonomi mtp at det mest 

sannsynlig kommer penger inn 

(Korona-penger). 

 

Sak 05/20-21: Skolestart 

Rektor orienterer driftsstyret 

om hvordan skolestart har vært 

Vellykket skolestart, med endrede 

tider. Færre elevkonflikter. 

Lærerne uttrykket at også 

Miljøterapeutenes rolle har mye å 

si for det sosiale miljøet ved skolen.  

7. trinn er på leirskole denne uka 

Sak 06/20-21: Innføring av Læringsbrett 1:1 

 

U.insp Bjørn Tore Nilsen la frem 

plan og orienterte driftsstyret. DS 

tar dette til orientering og sier ja til 

uttrulling og at skolen lager plan 

for innføring. Planen godkjennes i 

neste møte. 

Sak 07/20-21: Eventuelt 

 

DS ber om at ved planleggingen av 

nye skolebygg, så tenker man 

fremover og tar med erfaringene 

fra "korona-perioden", mtp nok 

rom, vask, plass i rommet, skille 

voksne/barn etc. 

Neste møte blir tirsdag 10.11.20 

 

 

 
………………………………………                            ……………………………………… 

Jon Terje Bekken,    Heidi Byom Nilssen, 

driftsstyreleder    rektor 
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