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Disen skole 

Referat fra Driftsstyremøte tirsdag 25.mai 2021 kl. 16.45 
 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet på Disen skole/ teams 

Møtetid: tirsdag 25. mai 2021 kl. 16.45 

Saksframlegg: Marie Torheim Kristoffersen og Birgitte A. Stub 

Referent: Geir Ueland 

 

Fra driftsstyret: Elisabeth B Riksfjord (politiker og leder av DS), Anders Brunland (forelder), 

Hilde Olesen (ansatt), Elisabeth Vorin Haaland (ansatt), Julie Barkenæs (politiker), Terje Olav 

Moen (politiker – på teams), Astrid Wangensteen (forelder – på teams)  

 

Frafall: Tom Chr. Berg (forelder) 

 

Fra Disen skole: Marie Torheim Kristoffersen, AKS-leder, Geir Ueland ass. rektor, Monica 

Stubberud, kontorleder og Birgitte Arctander Stub, rektor 

 

Andre til stede: Rachid Mimoun, Sevil Gursel, Anna Grigoryan, tillitsvalgte i henholdsvis 

Skolenes landsforbund og Fagforbundet 

 

Kopi til: Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Skolenes landsforbund 

 

 
 

Saksliste:  

 

14/21 Godkjenning av innkalling, og referat fra møtet 08.03.2021 

Vedtak: Driftsstyret godkjente innkallingen og referat. Rektor informerte om at ikke 

alle økonomipapirene ble sendt ut i tide. De ble sendt ut rett før møtet, og delt ut på 

møtet på papir.  

 

Et av oppfølgingspunktene fra forrige møte gjaldt myndighetsfordelingen mellom skole 

og driftsstyret. Utdanningsetaten har opplyst at dette fremgår av powerpoint fra 

driftsstyreopplæring som skolen vil sender ut i etterkant. 

 

Saker til eventuelt: Nøkler til skolen. Saken ble behandlet under nytt fra skolen. 

 

15/21 Nytt fra skole/AKS 

Det er varslet at femten assistenter blir tatt ut hvis det blir streik. Dette vil ramme 

både skole og aks. Skolen har søkt om dispensasjon for to skoleassistenter. Foreldrene 

er informert skriftlig.   

Det kan også bli lærerstreik. 
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Skolen har hatt smitte på 7. trinn. En kohort og lærerne ble satt i karantene. Skolen 

valgte å sette den andre kohorten i karantene også, noe som viste seg å være lurt. Det 

var tre elever som ble smittet, og utbruddet stoppet med det.  

 

Skolen har hatt besøk av en fra utdanningsetaten som ser på muligheter for bedre 

utnyttelse av byggene. Skolen mangler kontorer, både til administrasjon, til 

helesykepleier og arbeidsplasser til lærere. Skolen trenger også sårt et klasserom til. 

Verandaene er nå reparert etter setningsskader, og det er lagt betonggulv. Dette skal 

gjøre det enklere å bygge de inn hvis det blir gjennomslag for det.  

  

 

16/21  Økonomi skole og AKS 

 Rektor og AKS-leder redegjorde for månedsrapport/tertialrapport for skole/AKS 

 

Skolen har et merforbruk, men dette er beskjedent og ledelsenskolen er fornøyde. Det 

har vært økte utgifter til lønn og en del er koronarelatert, og som skolenskolen 

forventer å få tilbake. Skolen har også noen langtidssykemeldte som skolen vil få 

refusjoner på. Bygg er penger inn og penger ut og ikke så mye å endre på. Det blir også 

noe minus på grunn av manglende inntekter fra utleie. Inntektene blir borte, men 

utgiftene til tilsynsvakt blir ikke borte. Skolen har hatt økte utgifter til renhold, noe 

ledelsenskolen også regner med å få refundert. Vi har transportert elevene til og fra 

svømming med maxitaxier, dette håper manskolen også på å få refundert.  

 

Etter investeringer av tidligere års mindreforbruk er skolen nå tilbake til mer normale 

budsjetter, og ledelsen og driftsstyretskolen må begynne å tenke mer over bruken, 

både når det gjelder innkjøp og utgifter til lønn. 

 

Skolen mistenker at det er nøkler på avveie. De opplever at dører og vinduer er åpne 

på morgenen etter at deskolen er sikre på at bygget var låst kvelden før. Skolen 

ønsker derfor et nytt og moderne låssystem. Ledelsen har undersøkt med 

utdanningsbygg, og det er skolen som må stå for en slik investering.  

 

Vedtak: driftsstyret er enig med skolen i at dagens situasjon med nøkler på 

avveie ikke er forsvarlig og ber ledelsen skolen om å vurdere muligheten for å  

investere i nytt låsesystem. 

 

AKS har måttet øke bemanningen på rødt nivå. Det ligger an til et merforbruk, men noe 

skyldes periodisering og vil rettes opp ved justeringer. En mulig konsekvens vil bli 

mindre innkjøp. AKS vil helst ikke se på reduksjon i bemanning, men det kan bli en 

konsekvens. AKS venter også på eventuelle refusjoner i forbindelse med korona, og 

avventer en eventuell reduksjon i tilbud og aktiviteter.  

 

Vedtak: driftsstyret ber AKS om å gå igjennom eventuelle innsparingstiltak for 

å sikre at skolen ikke sparer der det er behov, og å se på mulighetsrommet.   
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17/21 Nytt skoleår/skolestart/tilsettinger 

Strategisk plan for neste skoleår har en fortsatt satsing på læringsbrett 1:1. Skolen 

satser også på grunnleggende ferdigheter ved egne lese- og regnelærere, som skal 

støtte lærerne i arbeidet. Skolen ønsker også å systematisere innsatsen for å skolen  

bli enda bedre på å heve alle elevene faglig. Skolen er ferdig med den toårige 

engelsksatsingen, men vil ta dette videre og bruke gode engelsklærere på skolen til 

detteskolen . Skolen fortsetter å ha søkelys på det psykososiale gjennom "Trygg 

læring". Dette er godt innarbeidet og fungerer godt, men skal vedlikeholdes og alltid 

utvikles videre. I alt arbeid skal skolenskolen ta i bruk elevundersøkelser og resultater 

fra prøver.  

 

Det er igjen færre skolestartere. Skolen har en del skolebyttesøkere og er skolen nå 

oppe i 73 elever. Skolen har plass til 84. Det er i år vanskelig med rekruttering av nye 

lærere på grunn av overgangen til 5 årig masterutdanning. Vi mangler fremdeles 3 

lærere for kommende skoleår. Vi kjører kontinuerlig utlysninger og må være veldig 

raske med å tilby jobb hvis skolen  får noen til intervju. Vi har opplevd å miste gode 

kandidater på grunn av tid til saksbehandling. Vi har løpende dialog med tillitsvalgte 

fra Utdannings-forbundet og skolen  må vurdere hvilke tiltak sde gjør hvis de ved 

skolestart fremdeles ikke har nok lærere. 

 

Når det gjelder skoleassistenter ønsker skolen å øke grunnbemanningen med to faste 

deltidsstillinger. Skolen må likevel operere med noen midlertidige deltidsstillinger 

fordi behovet svinger, elever slutter og det kommer elever til som har behov for støtte 

og hjelp, noen med adferd og noen med faglige utfordringer.  

 

AKS trenger også flere assistenter, så skolen har mange utlysninger ute.  

 

Vedtak: driftsstyret tar gjennomgangen til etterretning.   

 

18/21 Læringsmiljø/Elevundersøkelsen 

Rektor gikk gjennom elevundersøkelsen og den er jevnt over bra. Det er elevene på 

mellomtrinnet som svarer på denne. Trivselsundersøkelsen blant de minste elevene 

viser noe av det samme. Undersøkelsene viser små variasjoner opp og ned. Elevene 

trives på skolen og opplever støtte fra lærer. Skolen tar tak i områdene vurdering for 

læring og motivasjon. De ser også at elevmedvirkningen er lav. Det er den generelt i 

hele landet. Enten må skolen bli flinkere til å informere elevene om at nå er de med på å 

bestemme, eller så må skolen blir flinkere til å involvere elevene mer i sin læring. 

Ledelsen mener at skolen må gjøre begge deler.   

 

Rektor gikk også gjennom resultatene fra nasjonale prøver. Skolen har en negativ trend 

og ønsker seg i første omgang tilbake til resultantene fra 2018-19. Fallende resultater 

gjør at skolen må holde læringstrykket oppe, og utvikle seg videre.  
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Vedtak: driftsstyret tok gjennomgangen til etterretning. Skolen sender ut hele 

elevundersøkelsen. 

 

 

19/21 Årshjul og møteplan for driftsstyret 2021-22 

Årsplanen for driftsstyret ble sendt ut med innkallingen. 

Vedtak: Driftsstyret følger årshjulet og justerer ved behov. 

 

 

20/21 Skolebehovsplan 2022-2031- Høring 

Det kommer forslag til ny skolebehovsplan for Oslo tirsdag 19. mai. 

Skolebehovsplanen er en plan for inntaksområdene til skolene, altså hvilke adresser 

som sokner til hvilken skole.     

 

Driftsstyret skal drøfte hvordan forslaget til skolebehovsplan vil påvirke Disen skole, 

og diskutere hva skolen bør/skal gi av innspill til prosessen.  

 

Der er foreløpig høringsfrist 1. september, men det ligger inne forslag om å flytte 

denne til i hvert fall den 15. september. Dette blir altså en preliminær drøfting, og så 

må driftsstyret ha enda et møte i august/september for å bli enige om hva skolen og 

driftsstyret skal gi av innspill.  

   

Det er ingen endringer i skolebehovsplanen for Disen skole. Det betyr at de gamle 

skolegrensene ikke er foreslått gjenopprettet. Skolen vil også framover dermed ha for 

få skolestartere, og vil få mange skolebyttesøknader. Dette er til dels krevende 

saksbehandling og det får konsekvenser for overgangen til ungdomsskolen. Dette er 

fra områder hvor det føles en tilknytning til Disen skole, både på grunn av skolevei og 

på grunn av bydelstilhørighet.  

 

Vedtak: skolen utarbeider et forslag høringsuttalelse med disse punktene.   

 

21/21 Eventuelt 

Meldt sak om nøkler ble behandlet under nytt fra skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


