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Disen skole 

 

Referat fra driftsstyremøte på Disen skole 8. mars 2021 
 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet på Disen skole. Ansattrepresentantene deltok via videokonferanse 

Møtetid: mandag 8. mars 2021 kl. 16.45 

Saksfremlegg: Marie Torheim Kristoffersen og Birgitte A. Stub 

Referent: Geir Ueland 

 

Fra driftsstyret: Elisabeth B Riksfjord (politiker og leder av DS), Hilde Olesen (ansatt), Elisabeth 

Vorin Haaland (ansatt), Julie Barkenæs (politiker), Terje Olav Moen (politiker), Varamedlem Anna 

Grigoryan (ansatt) deltok som observatør. 

 

Fra Disen skole: Marie Torheim Kristoffersen (AKS-leder), Geir Ueland (ass. rektor og referent) 

og Birgitte Arctander Stub (rektor) 

 

Forfall: Tom Chr. Berg (forelder) og Anders Brunland (forelder) 

 

Kopi til: Elevrådet, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, og Skolenes landsforbund  

 

 

Saksliste:  

 

09/21 Godkjenning av referat fra møtet 19.01.2021 

 

Vedtak: Driftsstyret godkjente innkallingen og referatet 

 

10/21 Nytt fra skole/AKS 

- Koronasituasjonen/karantene/skifte i nivå. Skolen har skiftet mellom gult og rødt nivå, og 

det ventes en revisjon av smitteveieledene. Det er krevende og mye arbeid ved hver 

endring.  

- Brukerundersøkelse/medarbeiderundersøkelse. Ledelsen er i gang med å se på 

undersøkelsene. De skal behandles i skolens organer og kommer også til driftsstyret.  

- AKS: en baseleder slutter, skolen er i prosess med intervjuer og håper å finne en ny 

baseleder 

- Ansettelser; skolen er prosesser med intervjuer av lærervikariat, miljøterapeut, lese- og 

regnelærer og barne- og ungdomsarbeider 

- Skolen vil gå ned en lærerstilling fra høsten 2021 fordi antall skolestartere for andre år 

på rad er lavt. Det får ingen betydning for de som er ansatte.  

- Skolegrenser: det kommer en sak om dette i april/mai (utsatt fra i høst) 

 

11/21  Økonomi skole og AKS 

- Rektor og AKS-leder redegjorde for månedsrapport for skole/AKS 
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 Statkraft Internal 

- Driftsstyret gikk gjennom redegjørelsen som skal utarbeides i forbindelse med 

årsregnskapet.  

- Driftsstyret gikk gjennom kravene som blir beskrevet for ledelsens arbeid med etiske 

retningslinjer, habilitet og bierverv.  

 

- Ledelsen bekreftet overfor driftsstyret at  

• Årsregnskapet er avgitt i overensstemmelse med gjeldende lover og 

retningslinjer.  

• Mindreforbruket er disponert i henhold til reglene. 

• Følgende områder ble gjennomgått av driftsstyret: 

- Ledelsen bekreftet overfor driftsstyret at 

• Anskaffelser er gjort i henhold til reglene 

• Etiske retningslinjer - Bierverv – habilitet er fulgt  

• Ansattes pårørende informasjon i HR-systemet   

• Håndtering av kunstverk tilhørende Oslo kommune i henhold til rutiner 

Vedtak:  

• Disponering av mindreforbruket fra 2020 ble vedtatt av driftsstyret.  

• Årsregnskapet ble godkjent av driftsstyret.  

• Ledelsens arbeid med etiske retningslinjer, habilitet og bierverv er 

gjennomgått og godkjent av driftsstyret 

 

12/21 Gjennomgang av driftsstyrereglementet 

Leder av driftsstyret innledet. Hva skal driftsstyret sette søkelys på? 

Driftsstyret diskuterte sin rolle og hvilke saker som blir viktige å ha oppmerksomheten 

rettet mot. Videre ble det påpekt at enkelte formalia må på plass.  

 

Vedtak: Driftsstyret vil fortsatt ha oppmerksomhet på sakene som ble besluttet i 2020:  

• Strategisk plan og økonomi 

• Følge opp kvaliteten og miljøet på AKS spesielt 

• Regeletterlevelse 

• Trygt læringsmiljø og godt arbeidsmiljø for de ansatte 

 

I tillegg vil driftsstyret arbeide med følgende områder fremover:   

• Være en støtte for skolen gjennom pandemien.  

• Deretter ha fokus på at skolen kommer styrket tilbake etter korona; bygger 

videre på det som er bra og jobber med å forbedre skolen. Arbeidet med å 

oppruste skolen og arbeidsmiljøet ble nevnt som eksempler.  

• Følge opp at skolen:  

▪ jobber med de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning. At 

LOS-planen tas mer i bruk i hverdagen og innlemmes i undervisningen 

▪ bygger videre på én til én-satsingen 

▪ bruker kompetansen som finnes blant de ansatte mer aktivt, f.eks. 

innenfor lesing, matte og engelsk 
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 Statkraft Internal 

▪ legger til rette for samarbeid og erfaringsutveksling på tvers av trinnene, 

f.eks. gjennom å lage et mandat for plangruppene og legge til rette for 

mer strukturert arbeid med fag i teamene (årshjul for teamene)  

▪ jobber med å fjerne tidstyver 

 

Skoleledelsen vil rapportere tilbake om utviklingsarbeidet etter sommeren.  

 

Leder for driftsstyret vil sammen med ledelsen rette opp følgende til neste møte:  

• tidspunkt og saksliste for driftsstyremøtene skal være lett tilgjengelig for 

foresatte/ allmennheten. Driftsstyret og ledelsen var enig i at sakspapirene ikke 

legges ut på nett, men at det informeres om at disse sendes ut på forespørsel. 

• elevrådet inviteres til møtene  

• Driftsstyret skal ha en oppdatert oversikt over myndighetsfordelingen mellom 

driftsstyret og rektor og vil også etterspørre tilsvarende oversikt over hva som er 

delegert til driftsstyret fra utdanningsetaten 

 

 

07/20  Årshjul og møteplan for driftsstyret 20201 

Driftsstyret gjennomgikk årshjulet og sakene for neste møtet. Det ble ikke besluttet noen 

endringer.  

 

 

13/21 Eventuelt 

• Klagesaker skulle vært med på sakslisten ut fra årshjulet. Skoleledelsen 

informerte overordnet om sak som er klaget inn til fylkesmannen.  

Vedtak: Skolen informerer fortløpende og på overordnet nivå om pågående 

klagesaker. I tillegg beholdes saken på sakskartet til mars-møtet som en generell 

sak om skolens risikovurdering og hva slags tilbakemeldinger/klager skolen har 

fått. FAU vil involveres i denne saken.  

 

• Skolen hadde skrevet ut oppdatert strategisk plan til medlemmene. Denne vil 

deles ut på neste møte hvor status for planen er tema.  

 

Det ble ikke samlet inn signatur for oppmøte pga. smittevernstiltakene.  


