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         Protokoll, 06.10.2021 

Tilstede: Erik Snekvik, Anne-Marte Vaagan, Stein Nordbø, Maria Therese Mikkelsen, Elin 

Johannesen, Are Røkkum, Robin Lund 

Fra: Marina Badendyck 

 

Driftsstyremøte Munkerud 

Mandag 27.09.2021, kl. 17.00 

Møtet foregikk på Teams.  

Saksliste: 

 

28/21 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent. 

29/21 Godkjenning av protokoll fra 25.05.2021 

Protokoll fra møte 25.05.2021 ble godkjent. 

30/21 Fungerende rektor orienterer 

• Oppstart 2021 har gått fint, men det har vært utfordrende på kort varsel å 

stå uten rektor og likevel gjennomføre oppstarten av et nytt skoleår og alle 

de oppgavene vi står overfor.  

• Alle ansatte har bidratt positivt for å sikre elevene en god skolestart. 

• Inneværende skoleår har Utdanningsetaten startet opp med 

kompetanseheving for alle skoler og etablert nettverksbygging i 

skolegruppene i forbindelse med Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 

(LK20). Foreløpig er det lederteamene ved alle skoler som deltar i 

nettverkene som er et samarbeid mellom Utdanningsetaten i Oslo og 

Høgskolen i Innlandet. 

Driftsstyret ønsker at fungerende rektor holder styret orientert om samarbeidet. 

31/21 Beredskap, smittevern og massetesting 

• Skolens ledelse har hatt beredskapsgjennomgang med ansatte og vi har 

denne gangen konsentrert oss om fem tiltakskort i planen. Vi oppdaget også 

at intercomanlegget ved skolen må ha en gjennomgang av tekniker.  

• Vi er fortsatt restriktive med tanke på smittevern. Vi følger opp de gode 

smittevernrådene som gjelder på grønt nivå og vi vil begrense samlinger av 

elever og foresatte innad og på tvers av trinn denne høsten. Det betyr at alle 

store arrangementer med elever og foresatte samlet på skolen ikke 

gjennomføres denne høsten.  

• Lærerne har laget vikarpermer som en beredskap dersom mange er syke 

samtidig på trinnet. Det er også laget opplegg som elevene kan gjennomføre 

hjemme dersom de må i karantene. 

Driftsstyret tar sakene til etterretning med en liten rettelse på et av tiltakskortene. 



 

 

32/21 Utlysning av rektorstilling 

• Anton Rygg er tilsatt som rektor ved Smestad skole fra og med 

01.08.2021og rektorstillingen ved Munkerud skole vil bli utlyst i løpet av 

kort tid. Det er Utdanningsetaten ved grunnskoledirektør Wenche N. Savalov 

som er ansvarlig for tilsetting av ny rektor ved skolen. Marina Badendyck 

fungerer som rektor fra og med 01.08.2021 til og med 31.12.2021. Hun 

søker ikke på rektorstillingen og hun er heller ikke involvert i søkeprosessen. 

Driftsstyreleder vil bli kontaktet ved tilsetting av ny rektor. 

Driftsstyret tar saken til etterretning. 

33/21 Utlysning av øvrige stillinger 

• Avdelingsleder for 5.-7.trinn, Anne Grete Arntzen, blir assisterende rektor 

ved Smestad skole etter jul, så skolen lyser ut hennes stilling i løpet av uke 

39. 

Driftsstyret tar saken til etterretning. 

34/21 Økonomisk status 

Driftsstyret godkjenner at saken utsettes til neste møte i driftsstyret 15.11. 2021. 

35/21 Eventuelt 

• Driftsstyremedlem Anne-Marte Vaagan tok opp en sak om endringer i 

forhold til svømmeundervisningen ved skolen og kompetansemål i 

kroppsøving med tanke på svømmeopplæringen. To av klassene på årets 6. 

trinn mangler fortsatt timer til svømmeopplæring da badene som skolen 

bruker har vært stengt i en lengre periode grunnet oppussing. 

Driftsstyremedlem Are Røkkum mente at flere lærere har gjennomført 

livredningskurs og at skolen kan benytte seg av utendørs svømmeopplæring 

til våren for klasser som mangler tilstrekkelig svømmeopplæring.  

 

Fungerende rektor har følgende tilleggsopplysninger knyttet til saken om 

svømmeopplæring: 

Kompetansemål etter 4. trinn: 

• leike og utføre grunnleggjande øvingar med vasstilvenning som å dykke, 

flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn 

• vere svømmedyktig ved å falle uti på djupt vatn, svømme 100 meter på 

magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, 

stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, 

flyte på rygg); så svømme 100 meter på rygg og ta seg opp på land 

• ferdast trygt i, ved og på vatn og gjere greie for farane, og tilkalle hjelp 

 

• Oslo kommune har bestemt at skolene skal innføre "Oslokravet" som 

innebærer at det skal gis svømmeopplæring både på 3. og 4. trinn. Hensikten 

er at elevene skal oppnå kompetansemålene i læreplanen, samt oppnå 

svømmedyktighet. Etter endt svømmeperiode på Lambertseter bad, får 

skolen alltid en kartlegging av ferdighetene til elevene fra 

svømmeinstruktørene fra Lambertseter svømmeklubb. Dersom vi ser at det 

er elever fra årets 4. trinn som ikke mestrer alle ferdighetene de blir testet i, 

vil vi tilby ekstra svømmeundervisning til disse elevene i løpet av 2022.  



• Fungerende rektor legger også ved en lenke til en kort video om byrådets 

budsjettforslag for 2022 og økonomiplan for 2022 -2025 
https://player.vimeo.com/video/612722880?h=a34e96546b 

 

Fungerende rektor tok kontakt med Driftsstyret 06.10.2021 om en orienteringssak 

som hastet. Saken handlet om at ansatte på skolen og Aktivitetsskolen ønsket å 

gjennomføre en felles planleggingsdag mandag 03.01.2022. Saken er behandlet og 

vedtatt i skolens medbestemmelsesutvalg. Aktivitetsskolen vil, som følge av dette, 

holde stengt mandag 03.01.2022.  

 

Driftsstyret stiller seg positive til at Aktivitetsskolen bruker mandag 3. januar 2022 

til en ekstra planleggingsdag slik at den blir gjennomført samtidig med skolens 

planleggingsdag.  

 

 

 

 

Oslo, 06.10.2021 

Stein Nordbø       Marina Badendyck 

Driftsstyreleder    fungerende rektor og sekretær for Driftsstyret 

                         

https://player.vimeo.com/video/612722880?h=a34e96546b

