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         Protokoll, 25.05.2021 

Tilstede: Erik Snekvik, Anne-Marte Vaagan, Stein Nordbø, Elin Johannesen, Are Røkkum, Robin 

Lund 

Forfall: Maria Therese Mikkelsen 

Fra: Anton Rygg 

 

Driftsstyremøte Munkerud 

Mandag 25.05.2021, kl 17.00 

Møtet foregikk digitalt på Teams.  

 

Saksliste: 

 

21/21 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjent 

22/21 Godkjenning av protokoll fra 08.03.2021 

Protokoll fra møte 08.03.2021 godkjent 

23/21 Status Coronasituasjonen og andre saker 

Rektor orienterte om status på Munkerud skole: 

• 17. mai: mange glade barn fikk is og brus av FAU! Ellers en heldigital 

nasjonaldag fra Munkerud skoles side, med film fra hjemmesiden for de som 

ønsket å se denne  

• Læringsresultater: Statlig kartleggingsprøver for 1-3 viser resultater stort 

sett på samme nivå som i fjor.  

• Medarbeiderundersøkelsen: Resultater viser at ansatte trives og er godt 

fornøyd med sin arbeidsplass, tross et vanskelig år 

• Største smitteutbrudd til nå fra 15. mai til d.d. Flere elever smittet, ingen 

ansatte, fire klasser i karantene 

• Rektor spår gult nivå hele høstsemesteret 

• En god del ansatte er slitne nå, rektor likeså! 

24/21 Status ansettelser 

Kort om ansettelser og bemanningsplan høsten 2020 

• Skolen er ferdig, og har stort sett bemanning klar. Det blir vesentlige kutt i 

antall skoleassistenter og vanskelig å klare lærernormen 

• AKS holder på med intervjuer og ansettelser enda. Har gjennomført 

intervjuer til to baselederstillinger, og er i sluttfasen for ansettelser 

25/21 Økonomisk status 

Kort gjennomgang av økonomisk status. 

• Rektor viste til notat, samt månedsrapport både fra skole og AKS 

• AKS går fint, skolen får et stygt underskudd 



• Rektor redegjorde mer detaljert for bakgrunnen for at skolen har et udekket 

krav på midler fra NAV. Dette følges opp fra skolens side, og skolen har også 

fått løfte om bistand fra UDA 

• Rektor redegjorde også kort for forventet nedgang i budsjettet for 2022 

• Det planlegges kutt i personalbudsjett på skole allerede denne høsten 

• Kuttene vil fortsette inn i 2022. 

 

26/21 Eventuelt 

• Det blir ikke ordinære sommeravslutninger på Munkerud denne våren heller 

• Skolen er i gang med alternativ planlegging av møte med nye elever (ordinær 

besøksdag er avlyst, vi ser på gruppestørrelser, foreldremøter mm, men 

ikke noe endelig sikkert enda) 

 

Oslo, 

Stein Nordbø        Anton Rygg 

driftsstyreleder      rektor og sekretær for DS 


