
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Skjønnhaug skole 

Møtereferat Driftsstyre 

 

 

Tilstede: Marit Håberg, Raymond Egge, Cecilie Bakkem, Karianne Tømte, Rolf Wermundsen, Gro 

Thomasen, Ahmed Faiz, Fahruk  

Forfall: Tone Sørlie, Morten Svensson 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Skjønnhaug skole, Personalrommet 

Møtetid: 13.10.2020 17:00 

Referent Cecilie Bakkem, sekretær  

Telefon:         23 17 51 00 

 

Faste saker  

Sak 1/20-21    Godkjenning av innkalling - godkjent                          

Sak 2/20-21    Godkjenning av protokoll – godkjent og signert 

Sak 3/20-21    Økonomi (2. tertialrapportering skole og AKS- vedlegg)  

AKS: ligger an til et overskudd på ca. 300 000 

Skolen: prognosen er et beskjedent overskudd, men det er vanskelig å beregne 

eksakt. Situasjonen rundt økte kostnader forbundet med Covid 19 epidemien og 

usikkerhet rundt mulige refusjoner skolen kan få i etterkant av dette gjør at prognosene 

er usikre. 

 

Informasjonssaker  

Ingen saker 

   

Drøftingssaker  

Sak 4/20-21    Møteplanen for skoleåret (vedlegg) – viderefører vedtatt plan 

Sak 5/20-21    Høstens kartlegging av elevenes læringsutbytte.  

Nasjonal prøve- skala poengene for landet/Oslo er ikke klare og vi kan derfor ikke 

legge fram eksakte resultater, men vi ser at skolens foreløpige resultater er 

noenlunde lik som de to foregående årene. 

Norsk Som Læringsspråk er en kartlegging som gjennomføres for alle 1. 

trinnselevene ved skolestart- Svake resultater og betydelig svakere enn fjoråret.  

Sak 6/20-21    Status skole/AKS  

Korona utfordrende driften av skolen og AKS. Mye sykdom både i personalet og 

av elever. Situasjonen er uoversiktlig og lite forutsigbar noe som skaper 

vanskelige arbeidsforhold for de ansatte.  



 
 

Sak 7/20-21    Status arbeid med elevenes psykososiale miljø  

Sosialagentene- samarbeidsprosjekt mellom Bydel Alna og Utdanningsetaten. 

Prosjektet omhandler arbeid med sosiale ferdigheter, livsmestring, relasjoner 

m.m. på 5. og 6. trinn. Skolen sender DS medlemmene noe mer informasjon om 

hva prosjektet går ut på i forkant av neste møte (veldagt sist i dette referatet). 

Det er ansatt en psykolog i bydelen, prosjekt varer frem til sommeren. 

Psykologen har ansvar for 10 skoler fordelt på to dager pr uke. Hun kan brukes i 

veiledning av lærerne.   
 

Sak 8/20-21    Strategisk plan  

Prosessen rundt evaluering av årets plan og forberedelse av ny plan er i gang  

Utkast til ny strategisk plan sendes ut i forkant av neste møte  
 

Sak 9/20-21    Status handlingsplan folkehelse  

Prosjektet er lagt på is inntil videre  

  

Sak 10/20-21 Digital enhet 1-1  

Skolen ønsker å kjøpe inn slik at vi får 1-1 PC/Ipad for elevene. PC 4-7 og Ipad 1-

3. Vi har allerede mange enheter på skolen og trenger derfor kun å supplerer for å 

oppnå full dekning. DS er positivt innstilt til forslaget og det er enighet om innkjøp på 

årets budsjett. DS er informert om at det vil bli et stort avvik fra vedtatt budsjett på 

budsjettposten 11980 lisenser og 12055 elev PC. 

Foresatte vil før elever får digitale enhet med hjem måtte skrive under på at de 

har forstått at de kan bli erstatningsansvarlige derfor eleven med vilje eller 

uaktsomt skader enheten.  

  

  

   

 

Vedtakssaker   

Ingen saker  

   

Eventuelt  

Ingen saker 

 

Neste møte: 8.12.20 kl. 17.00 

  



Mer info til sak Sak 7/20-21   (se referatet over): 

Sosialagentene- Skolemelding med informasjon 10/9 til foresatte på 5. og 6. 

trinn:   

Hei alle foresatte på 5. og 6.trinn. Her er litt mer Informasjon om Sosialagentene som vi orienterte om 

på foreldremøtene. Skolen har også hatt tett kontakt med FAU-leder om dette prosjektet.  

Gjennom Groruddalssatsningen har Utdanningsetaten og bydel Alna fått innvilget midler til et prosjekt 
for 5. og 6. klassetrinn med ulike forebyggende tiltak for skolekretsen Tveita, Trosterud, Skjønnhaug og 
Lutvann.   
I prosjektet ønsker man å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom skole og bydel. Hovedmålet med 
prosjektet er fokus på livsmestring, noe som er viktig i den nye læreplanen LK20 som alle skoler har 
startet opp med i høst. Alle elevene på 5. og 6.trinn skal delta i prosjektet og de vil få være med på ulike 
aktiviteter som fokuserer på sosial kompetanse i skoletiden. Miljøterapeutene har pedagogisk 
utdanning og vil være sammen med elevene i friminuttene og gjøre ulike aktiviteter fire dager i uka. De 
første 10 ukene vil 6.trinn få ulike tilbud, og 5.trinn vil få tilbud nærmere jul.  
Dere som foreldre vil også få tilbud om ulike gruppeaktiviteter og kurs. Dette vil prosjektledelsen 
orientere om når dette er på plass.   
Klubbene i bydelen skal også kobles inn i dette prosjektet. Det vil derfor bli et tilbud etter skoletid som 
kan benyttes av alle barna i 5. og 6. klassetrinn. De voksne som arbeider i prosjektet vil møte barna 
både på skolen og på Klubben. Slik vil de fungere som et bindeledd mellom skolen og barnas 
fritidsarena.  
Prosjektet startet i august 2020 og vil bli avsluttet før jul i 2021.   
Ta kontakt hvis det er noe dere lurer på. Rektor blir med på neste FAU-møte for å svare på eventuelle 
spørsmål.  
Mvh ledelsen på Skjønnhaug skole  
 


