
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Skjønnhaug skole 

 

Møtereferat Driftsstyret 

____________________________________________________________________________________________ 

Til stede: Morten Svensson, Karianne Tømte, Rolf Wermundsen, Gro Thomassen, Marit 

Håberg, Tone Sørlie, Raymond Egge, Cecilie Bakkem  

  

Forfall: Farrukh Ahmed, Faiz Ahmed Faiz 

Møtested: Skjønnhaug skole, samlingssalen 

Møtetid: 08.12.20 kl.17.00 

Referent: Marit Håberg 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Faste saker 

Sak 11/20-21 Godkjenning av innkalling. Referatet godkjent.    

Sak 12/20-21 Godkjenning av referat. Referatet godkjent. 

Sak 13/20-21 Økonomi – budsjett 

Månedsrapporter for oktober var lagt ved i innkallingen.   

Pga korona har vi ikke helt oversikt over status. Dette fordi vi har hatt en del 

koronarelaterte utgifter både i forhold til innkjøp og lønn. Vi vet vi vil få utgifter 

refundert, men ikke hvor mye. Det blir derfor mere antagelser enn tidligere på hvordan 

resultatet vil bli. 

For skolen er tidligere års mindre forbruk er betydelig redusert pga innvesteringer i 

digitale enheter. Dette gir mindre handlingsrom for neste års budsjett. 

Aks vil få et overskudd. Men det kan bli trukket penger tilbake da det er færre elever med 

spesielle behov på AKS enn det er utbetalt midler til. Det brukes også ekstra penger på 

lønn for å klare å opprettholde kohortene slik koronaføringene sier.  

 

Informasjonssaker 

Sak 14/20-21 Nye frister pga korona: 

- Skolens budsjett for 2021 må være godkjent av Driftsstyret og oversendt Utdanningsetaten 

innen 20. Januar 2021.  

- Skolens strategiske plan må være godkjent av Driftsstyret og oversendt Utdanningsetaten 

innen 19. februar 2021.  

 

Drøftingssaker 

Sak 8/20-21 Strategisk plan 2021 

Vedlagt innkallingen var 

- utkast til ny plan  

- Strategisk kart og strategiske føringer fra utdanningsetaten  

- Presentasjon om utdanningsetatens strategiske kart og byrådets visjon i forslag til budsjett 

2021   



 

Personalet har vært involvert i prosessen med å utarbeide ny strategisk plan.  

Snakket videre om ulike relevante tema i forhold til ny plan.  

 

Sak 15/20-21 Skjønnhaug skole status 

Skolen har denne høsten jobbet med å på plass digital enhet 1-1 for elevene. Nå er 

utstyret på plass og vi er i gang med å øve på lære det tekniske. Målet videre blir så å 

jobbe for at disse enhetene skal fungere som læringsbrett der det er hensiktsmessig. 

Disse ønsker vi skal bidra til å øke elevenes læring. Videre gir de større fleksibilitet i 

hvordan jobbe med læring både på skolen og hjemme.   

 

Nettvett er tema skolen har mye fokus på også nå som elevene får egne læringsbrett. 

 

Sak 16/20-21 Kommunikasjonsplan 

Det er positivt at ny strategisk plan ivaretar spørsmål om hvordan skole- hjem 

samarbeidet kan videreutvikles.  

Hovedkommunikasjonsstedet skole- hjem er skolemeldingsappen. Så gjøres det 

individuell tilpasning der det trengs.  

Skolens nettside skal inneholde overordnet informasjon. Det er ønskelig at det utarbeides 

et årshjul som sier noe om når faste ting legges ut gjennom året. Referat fra 

driftsstyremøter og FAU møter legges ut som PDF på nettsiden.  

 

 

Vedtakssaker  

Ingen saker 

 

Eventuelt 

Neste møte blir 19. januar kl 17.00. Da vedtas budsjett og strategisk plan for 2021 

 

 

 

Hvis dere ikke kan komme, vennligst gi beskjed om dette på e-post: 

skjonnhaug@ude.oslo.kommune.no 

mailto:skjonnhaug@ude.oslo.kommune.no

