
 

 
 

 
Osloskolen 

 

 

         Protokoll, 17.01.2022 

     

Til stede: Erik Snekvik, Anne-Marte Vaagan, Stein Nordbø, Elin Johannesen, Are Røkkum, 

Valentina Thoresen 

Forfall: Maria Therese Mikkelsen, Robin Lund 

Referent: Fungerende rektor Marina Badendyck 

 

Driftsstyremøte Munkerud 

Møtetid: Mandag 17.01.2022, kl. 17.00  

Møtet ble gjennomført på Teams. 

 

Saksliste: 

 

01/22 Konstituering av årets driftsstyre 

Valg av leder: Stein Nordbø, politisk representant. Valg ble gjort ved akklamasjon. 

Erik Snekvik, vara og foresatt representant, skal på valg september 2022. 

 

Til orientering har det også vært valg av nye vararepresentanter. Thea Kristine 

Schjerven er ny vararepresentant for foresatte ved skolen. Thomas Gundersen og 

Kari-Mette Rud er nye vararepresentanter for ansatte. 

02/22 Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkallingen godkjennes. 

03/22 Godkjenning av protokoll fra 17.01.2022 

Vedtak: Protokoll fra møtet 17.01.2022 godkjennes. 

04/22 Fungerende rektor orienterer 

• Det har vært økende smitte av koronasykdom blant ansatte og elever etter 

nyttår. Skolen har hatt svært høyt fravær blant ansatte som skyldes både 

sykdom og karanteneregler. Skolen er fortsatt på gult tiltaksnivå når det 

gjelder smittevern og opprettholder kohorter for elevene inntil vi får annen 

beskjed fra Utdanningsetaten i Oslo.  

• Oslo kommune har inngått en avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse 

med koronapandemien på bakgrunn av behov for å mobilisere arbeidskraft 

for å sikre tilstrekkelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester 

under den pågående koronapandemien og tilhørende vaksinering. Avtalen 

gjelder fra 22.12.2021 til og med 30.04.2022 og det er frivillig for ansatte 



om de ønsker å ta på seg merarbeid/overtid. Skolen vil få utgiftene 

kompensert.  

• Skolen har en utfordrende bemanningssituasjon fra 01.01.2022. Vi mangler 

rektor og avdelingsleder for 5.-7.trinn. Videre har vi bare hatt to 

sosiallærere inneværende skoleår mot tre sosiallærere skoleåret 2020-

2021. En av sosiallærerne har sagt opp sin stilling grunnet flytting og har sin 

siste arbeidsdag 31.03.2022. Vi har foretatt en intern utlysning av et 

vikariat som sosiallærer, og Odd Harald Simonsen går inn i vikariatet fra og 

med 01.02.2022 til og 31.07.2022. Ekstern utlysning av avdelingsleder og 

sosiallærer vil bli gjort i samarbeid med ny rektor. Så langt kjenner vi ikke til 

flere oppsigelser, men to svangerskapspermisjoner vil komme i løpet av 

våren 2022.  

• Fungerende rektor orienterte om tre klagesaker fra Statsforvalteren i 2021 

og om hvordan vi håndterer klagesaker. Vi følger retningslinjene som 

Utdanningsetaten i Oslo har utarbeidet når det gjelder bekymringsmeldinger 

og/eller klager skolen mottar.  

• Utdanningsetaten i Oslo har utarbeidet et e-læringskurs om vold og trusler 

med fem leksjoner som alle ansatte i Osloskolen skal gjennomføre i løpet av 

vår/høst 2022. Målet med e-læringskursene er å gi god støtte til skolene i 

det viktige arbeidet med å forebygge og håndtere vold og trusler, slik at 

både elever og ansatte opplever et trygt, godt og inkluderende skole- og 

arbeidsmiljø.  

05/22 Skolemiljøutvalg  

Skolen har ikke gjennomført fysiske møter i skolemiljøutvalget under 

koronapandemien. Vi vil starte opp med fysiske møter så snart som mulig.  

06/22 Elevenes psykososiale miljø 

Driftsstyret fikk resultatene fra trivselsundersøkelsen og elevundersøkelsen for 

2021 på overordnet nivå med skole og trinn. Det er ønskelig å gjennomføre en 

analyse på skolenivå og legge frem denne på neste driftsstyremøte.  

07/22 Strategisk plan for 2022-2025 

Fungerende rektor redegjorde for den strategiske planen for 2022-2025. Skolen 

holder stø kurs med de samme satsningsområdene som 2021. Vi skal i 2022 ha økt 

fokus på et trygt og inkluderende læringsmiljø for alle og vil bruke 

profesjonsfelleskapet på skolen til å utvikle mål og tiltak for dette viktige arbeidet. 

 

Vedtak: Skolens forslag til strategisk plan for 2022-2025 godkjennes.  

08/22 Budsjett 2022 

Skolens administrasjonsleder og økonomikonsulent Valentina Thoresen hadde en 

gjennomgang av økonomisituasjonen ved skolen og aktivitetsskolen og budsjett for 

funksjon 202, 222 og 215. Munkerud skole har en god og sunn økonomi til tross for 

en del uforutsette utfordringer i løpet av 2021. Aktivitetsskolen har et lite 

merforbruk, men det tas grep ved begynnelsen av året for å styre mot balanse i 

budsjettet ved årsslutt 2022. 

 



Vedtak: Skolens forslag til budsjett for Munkerud skole og Aktivitetsskole for 2022 

godkjennes. 

09/22 Møteplan for driftsstyret 

Forslag til møteplan fremover: 

• Mandag 07.03.2022 

• Mandag 30.05.2022 

• Mandag 26.09.2022 

• Mandag 28.11.2022 

• Mandag 16.01.2023 

10/22 Eventuelt 

• Driftsstyrerepresentant Anne-Marte Vaagan løftet frem muligheten for å 

bytte dag for driftsstyremøtene. 

 

Oslo, 11.02.2022 

Stein Nordbø       Marina Badendyck 

driftsstyreleder     fungerende rektor og sekretær for DS 


