
Disen skole 

 

Referat fra møte i driftsstyret tirsdag 14. september 2021 

 
Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Teams 

Møtetid: tirsdag 14. september 2021 kl. 16.45 

Saksfremlegg: Birgitte A. Stub, Marie Torheim Kristoffersen, Geir Ueland 

Referent: Geir Ueland 

  

Til stede fra driftsstyret: Elisabeth B Riksfjord (politiker og leder av DS), Tom Chr. Berg 

(forelder), Anders Brunland (forelder), Hilde Olesen (ansatt), Elisabeth Vorin Haaland (ansatt), 

Julie Myhre Barkenæs (politiker), Terje Olav Moen (politiker) 

 

Varamedlemmer: Astrid Wangensteen (forelder), Sissel Raaen (forelder), Mari Bolstad 

(ansatt), (ansatt), Anders Mamen (politiker), Trude Kumle (politiker), Hanne Lyssand (politiker)  

 
Disen skole: Birgitte Arctander Stub, rektor, Marie Torheim Kristoffersen, AKS-leder, Geir 

Ueland ass. rektor  

 
Kopi til: Elevrådet, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Skolenes landsforbund 

 

Saksliste:  

 
22/21 Godkjenning av innkalling, og referat fra møtet 25. mai 2021 

 
Vedtak: Driftsstyret godkjenner innkalling og referat fra 25. mai 2021 

 

23/21 Nytt fra skole/AKS 

 Muntlig informasjon fra skolen: 

Skole og aks har hatt oppstart på grønt nivå. Det har gått veldig bra, selv om det har 

vært noe smitte i noen klasser. De kan nå drive en noe mer tilnærmet normal skole og 

det er mange planer og aktiviteter som skal skje framover.   

På AKS betyr det flere utflukter og turer. AKS starter med målrettet arbeid, med tre 

målsetninger fra driftsstyret i fjor. Byrådet lagt fram ønsket om gratis kjernetid for 2. 

og 3. trinn også i Oslo.  

  

Skolen får gode tilbakemeldinger fra brukerne på AKS.  

  

Nøkkelsaken (skallsikring) har vært til anbudskonkurranse, og skolen har fått inn tilbud. 

Det rimeligste rundt kr 400.000. Det kan påbeløpe noe tilleggskostnader, dette vil 

administrasjonen  i finne ut. Tilbudet er fra en leverandør som skolen har god erfaring 



med. Skolen skal nå vurdere behovet videre, se på detaljer og gjøre 

en økonomisk vurdering.  

  

Korona 

Skolen har hatt smitte i flere klasser. Det fører til hektisk arbeid med smittesporing, og 

litt kaos. Skolen opplever at arbeidet må gjøres på skolen. Smitteteam vest er 

ikke alltid tilgjengelige og da må skolen ta sporingen og ta avgjørelsene selv. De får ofte 

meldingene om smitte inn sent på kveld og i helg, noe som innebærer hektisk jobbing på 

grunn av mye informasjon og logistikk.   

 
Elevene som har fylt 12 år får nå tilbud om vaksine. Foreldrene får fullmaktsskjema og 

så må de på drop-in for å ta vaksinen. Skolen må være varsomme fordi det ikke er 

pålagt å ta vaksine, hverken for ansatte eller elever.  

 
Vedtak: Driftsstyret tar skolens informasjon til orientering 

 

24/21  Økonomi skole og AKS 

AKS-leder redegjorde for månedsrapport/tertialrapport for skole/AKS. 

Periodiseringen gjør at bildet er noe uklart. Skolen kan endre ved budsjettjusteringer 

og vi vil justere neste måned. Alle utgifter til korona, skole og AKS, er kompensert i sin 

helhet.  Selv om begge rapportene står med minus, er det disponibelt igjen på postene. 

Skolen estimer og styrer mot null på skole og AKS, i tråd med vedtak i Driftsstyret. 

 
Skole  

Poster som kan føre til justeringer kan være: 

Innkjøp av lærebøker og digitale lisenser (blir mer synlig de neste månedene) 

Renhold – hovedrengjøringen  

Refusjoner kan bli høyere   

  

AKS  

Det er brukt noe mer på lønn- og sosiale utgifter, grunnet sommer AKS og vikarbruk. 

Lavere innkjøp enn budsjettert for, men det er satt i gang innkjøp til aktiviteter og 

utstyr fra august. Det vil være tydeligere tall fra neste måned.  

  

  
Vedtak: Driftsstyret tar skole/AKS sin redegjørelse til orientering og   

 godkjenner månedsrapport/tertialrapport.  

 

25/21 Strategisk plan - Gjennomgang av målene i planen og hvor vi er i løypa 

Rektor gikk gjennom målene i skolens strategiske plan.  

  

Lesing: videreutvikle den overordnede planen (LOS planen) vi har på skolen. 

Skolens nye læringsteam veileder og støtter lærerne i arbeidet med elever som har 

utfordringer, lager analysemøter og møtepunkter for felles utveksling av ideer og 

tiltak. 

 
Læringsteknologi: hvordan bruke læringsbrettene best mulig til lese- og 

skriveopplæringen. Dele erfaringer fra bruken av læringsbrett mellom klasser og trinn. 



 
LK 20: skolen jobber med årsplaner for å tilpasse de til LK20 . 

 
Praktisk estetiske fag: satsingen har stoppet opp, men skolen skal i gang med innkjøp 

til fagene  

 
Skolen jobber med en minstestandard for dokumentasjon av elevsaker og sikker 

lagring.    

 
Inkluderende klassemiljø: prosjekt med miljøterapeuter. Nå har skolen to sosionomer 

som skal jobbe mot klasser, grupper i klasser og enkeltelever.   

 
Heltidsplasser på AKS: skolen jobber med bredt tilbud av aktiviteter. Det kan se ut tilt 

at deltidsplass er godt nok for mange foreldre med den nye ordningen for …...  Godt 

tilbud på de læringsstøttende aktiviteter. Samarbeid mellom skole og AKS, med 

felles møtepunkter.  

  

Vedtak: Driftsstyret tar skolens gjennomgang til orientering. Driftsstyret ber 

skolen komme tilbake med en sak om arkivet og GDPR. En generell sak om GDPR legges 

i årshjulet.  

 
Skolen opplyste at de må områ seg litt og undersøke rundt GDPR.   

 

26/21 Skolemiljøutvalget 

Skriftlig oversikt over hvordan skolen planlegger å sette i gang skolemiljøutvalget, ble 

sendt på e-post. Skolen har satt sammen en skolemiljøgruppe, som består av 

sosiallærer, assisterende rektor, to elever fra elevrådet, to elevmeglere, miljøterapeut 

og helsesykepleier.  

Assisterende rektor, sosiallærer og to av disse elevene er med fra denne gruppa. 

Driftsstyret må velge representant(er) fra DS til skolemiljøutvalget. Det skal være to 

foresatte og en politisk representant. Det er tenkt at skolemiljøutvalget for dette 

skoleåret møtes i forkant av driftsstyremøtet 23.11.21 kl. 15.45 og i forkant av møtet i 

mars 2022.  

 
Vedtak 1: Driftsstyret støtter skolens plan for skolemiljøutvalget.  

Vedtak 2: Driftsstyret valgte at styreleder blir med i skolemiljøutvalget som politisk 

representant. De to andre plassene tas til FAU. 

  

 
27/21 Årshjul og møteplan for driftsstyret 20201 

Hva ligger foran oss?  

Driftsstyret ønsker en runde til på vurdering av strategisk plan i november og tanker 

mot ny plan neste år. Da vil driftsstyret være bedre rustet til å vedta den i januar.  

Resultater fra nasjonale prøver kommer i november.   

Sak om skolemiljøutvalget  

Legge inn GDPR, først en sak om planen og så selve saken, ha det på årshjulet til vi har 

fått kontroll på det. 

Møtedatoer for neste år ut så fort som mulig. Neste møte er 23. november.  

 



20/21 Skolebehovsplan 2022-2031- Høring 

Driftsstyret støttet SUSNAs høringsinnspill til skolebehovsplanen. Det kom et innspill 

om å spisse noen områder noe, i tillegg til støtten.  

 
Vedtak: Driftsstyret ber skolen utforme et brev basert på tilsendte innspill som Skolen 

skriver til leder av driftsstyret som godkjenner på vegne av driftsstyret.  

 

28/21 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt.  

 


