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Referat driftsstyremøte 

Tid: Onsdag 03.juni 2020 kl.1730-1900 

Sted: Granstangen skole 

1. Faste medlemmer     

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Petter Kjendlie DS-medlem Politiker, Frp Nei 

Anne Karima Nordengen DS-medlem Politiker, Ap Ja 

Per Opsahl DS-medlem Politiker, H Nei 

Ashley Omeghalu DS-medlem Elevrådsleder Ja 

Mohamed Benali DS-medlem  Foresatt Ja 

Hilde Teigen Andås DS-medlem Foresatt Ja 

Aleksander Noren DS-medlem Ansatt skole Ja 

Linn Katrin Kragset DS-medlem Ansatt skole Ja 

Mats Thyli Sekretær Skolens ledelse Ja 

 

2. Varamedlemmer  

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Arne Håskjold Krumsvik DS-vara Politiker, H Nei 

Arne Larsen DS-vara Politiker, Ap Nei 

Olav Mellum DS-vara Politiker, FRP Nei 

Serwer Sado DS-vara Nestleder elevrådet Nei 

Iris Merethe Qamar DS-vara Foresatt Nei 

May Wenche Dahle DS-vara Ansatt skole Nei 

Ingrid Wold DS-vara Ansatt skole Nei 
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SAKSLISTE  

SAK NR 15/2020 Godkjenning av referat 04.03.20 
 Utfyllende: Referat 04.03.2020 

 

- Referat godkjent 
 

SAK NR 16/2020  Godkjenning av innkalling 03.06.20 

    Utfyllende: Innkalling DS-møte 03.06.20 

 

- Innkalling godkjent 

 

SAK NR 17/2020 Situasjonsoppdatering under koronakrisen  
 Utfyllende: 
 Statusrapport fra skolens pedagogiske og faglige drift under koronakrisen: 

 Samarbeid med MBU  

 Samarbeid med FAU 

 Fag- og timefordeling for mars-juni 2020  

 

- Rektor informerer om at skolen har tilbudt elevene nært opp mot forskrift på antall 

timer og fag under koronakrisen. Avvikene vil bli svært små. En avviksrapport vil 

bli sendt inn til frist før sommerferien.  

 

- MBU har avholdt 3 formelle MBU i perioden 12.03.20 – 03.06.20. Alle møter er 

referatført. Dialogen med Klubben anses som god og konstruktiv.  

 

- Skolen og FAU har hatt direkte kontakt under perioden per epost. Avhold 1 møte, 

02.06.20.  

 

- AMU har avholdt 3 formelle møter i perioden 12.03.20 – 03.06.20. Alle møter er 

referatført. Dialogen med Arbeidsmiljøutvalget anses som god og konstruktiv.  

 

- Kragset og Norèn forteller om lærernes opplevelse av situasjonen under 

koronakrisen. En krevende omstilling med nye utfordringer og korte frister. 

Variasjon i hvordan elevene har opplevd digital hjemmeundervisning. Noen med 

antatt stort utbytte, mens andre har hatt større utfordringer med mindre fysisk 

tilstedeværelse på skolen.  
     

- Rektor bemerker at lærerne har vært omstillingsdyktige, samvittighetsfulle 

og vist stor kapasitet og kompetanse i møte med krisen.  

 

SAK NR 18/2020 Økonomi 
Utfyllende: Statusrapport. Tertialrapport fra 1. periode (janauar-t.o.m april 2020) 

 

- Rektor gjennomgår tertalrapporten fra 1. kvartal. Regnskapet følger prognosene 

godt. Ikke de store effektene av koronasituasjonen enda. Med tiden vil det vise seg 

hvordan økonomien påvirkes. Mindreforbruket fra 2019 er spredt utover postene i 

henhold til plan fra janaur 2020.  

- Benali med spørsmål om hvordan poster som bygg og strøm kan påvirke 

situasjonen, i og med at skolen har vært stengt. Enda ikke gjort opp et regnskap på 

denne perioden, men det antas å være muligheter til innsparinger her.  

 

SAK NR 19/2020  GranstangenSommer 2020 

Utfyllende: I samarbeid med bydel Alna og Sommerskolen Oslo vil vi tilby et 

faglig og sosialt supplement til den avlyste Sommerskolen i lokal regi i uke 26 

og uke 32 på Granstangen skole. Målet er å tilby kurs og aktiviteter som har 

faglig innhold, bl.a. forberedende kurs til videregående skole – i henhold til 

smittevernsreglement. Sommerskolen stiller med studenter, og lokale 

samarbeidspartnere vil også bidra med aktivitetstilbud. Utgiftene for skolen vil 

være miniamle, da dette skjer i perioden der skolens ledelse og miljøteam har 

arbeidstid.  
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- Rektor presenterer planene for GranstangenSommer 2020, og etterspør 

inntil kr. 50 000,- for å bidra med dekning av eventuelle utgifter som per 

nå deles mellom Sommerskolen Oslo og bydel Alna.  

- Nordengen har spoørmål om samarbeid med bydel Stovner. Rektor 

redegjør for prosessen rundt GranstangenSommer. Det kan se ut som om 

Stovner bydel gjennom sitt program har gjennomfører et lignende prosjekt. 

Samtidig har det vært noen utfordringer i koordinering mellom skole og 

bydel. Vi vil gi det et nytt forsøk, for å se om vi kan implementere bydel 

Stovner i prosjektet.  

 

SAK NR 20/2020 Saker fra elevråd  

 
- Det var vært gjennomført 1 elevrådsmøte i perioden 12.03.20 – 03.06.20. 

Elevrådsleder gjennom innhold og avstemninger under møtet. Elevene 

stiller seg bak ny timeplan ut skoleåret.  

 

 

SAK NR 21/2020  Eventuelt 
   

- Saker fra FAU. Det har vært gjennomført 1 FAU-møte i perioden 12.03.20 

– 03.06.20, samt har det ved flere anledninger vært kontakt mellom rektor 

og FAU-leder per e-post. Dialogen har vært god. FAU stiller seg bak ny 

timeplan ut året.  

 

 

Neste møte: 09.09.20 kl. 17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2020 

 

Mohamed Benali 
Driftsstyreleder 

 

 

 

Mats Thyli 

Sekreteriat  

 


