
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Granstangen skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 80 00 Org.nr.: 913511085 

Granstangen skole Granstangen 52   
 1051 OSLO   

  granstangen@ude.oslo.kommune.no  

  granstangen.osloskolen.no  
 

Referat driftsstyremøte 

Tid: Onsdag 09.oktober 2019 kl.1730-1900 

Sted: Granstangen skole 

1. Faste medlemmer     

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Petter Kjendlie DS-medlem Politiker, Frp Ja 

Anne Karima Nordengen DS-medlem Politiker, Ap Ja 

Per Opsahl DS-medlem Politiker, H Ja 

Ashley Omeghalu DS-medlem Elevrådsleder Ja 

Mohamed Benali DS-medlem og leder Foresatt Ja 

Kubra Ifzal DS-medlem Foresatt Nei 

Halit Karaboga DS-medlem Foresatt Nei 

Anita Patel DS-medlem Ansatt skole Ja 

Craig Deacon 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 

 DS-vara 
 

 

Karl Per Olsen DS-vara Politiker, Ap Nei 

Serwer Sado DS-vara Nestleder elevrådet Nei 

Saiqa Tabassum DS-vara Foresatt Nei 

Christine Eilen Jensen DS-vara Ansatt skole Nei 

Merethe Mørkeberg Nielsen DS-vara Ansatt skole Nei 
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Utfyllende saksliste 
 

Sak nr. 25/19 Godkjenning av referat 12.06.19 

 

Referatet er enstemmig godkjent.  

 

Sak nr.26/19 Godkjenning av innkalling 09.10.19 

 

Innkallingen er enstemmig godkjent.  

 

Sak nr.27/19 Gjennomgang av økonomi 

Rektor redegjør for tertialrapport 2 (datert: august 2019). Prognosene for budsjettet overholdes, 

regnskapet redegjøres for i store trekk. Skolen ligger ann til et positivt resultat pålydende 79 

216,- kr. Forventes tildelinger for innsatser, bl.a. gjennom "Trygge og varme ungdomsskoler", 

samt elevtildeling, som kommer sent på året. Det er sannsynlig at skolen vil sitte med et 

mindreforbruk ved årsslutt. Dette gjennomgås i forbindelse med gjennomgang av regnskap for 

driftsåret 2019 ved neste driftsstyremøte.  

 

Mulighetene for bom diskuteres. Enighet om at det skal forhandles med gårdeier om en 

fordeling på kostander, og langsiktig service dersom det skal opprettes. Møte med gårdeier er 

avtale til uke 41. Rektor rapporterer om dette møtet og eventuell fremdrift ved neste 

driftsstyremøte. Driftsstyret melder bekymring om kostandene tilknyttet det å vedlikeholde 

bommen over tid.  

 

Sak nr.28/19 Status for skolens samarbeidsorganer (FAU) og elevråd 

FAU innkalles i oktober til første møte. Kommer noe sent fordi foreldremøtene ble lagt senere 

enn vanlig. Elevrådetsrepresentant rapporterer om at det er gjort ett elevrådsmøte med valg av 

leder og varaleder, og at et nytt møte er avtalt til uke 42. Sosiallærer redegjør for Granstangens 

deltakelse på elevkonferansene.  

 

Resultatene fra årets elevundersøkelse, nasjonale prøver og eksamensresultater foreligger i sin 

helhet i løpet av oktober/november. Det planlegges en gjennomgang ved neste driftsstyremøte, 

sammen med å redegjørelse av skolens strategiske plan.  

 

Elevrådsrepresentant er positiv til turene som er gjennomført på 10.trinn, og påpeker 

betydningen av gode klassemiljø og relasjoner mellom elevene.  

 

Miljøterapeut redegjør for bruken av aktivitetsrom og sosiale begivenheter i skolens regi. 

Nordengen er interessert i å vite mer om omfang på "Meråpen skole" og om det er brukt av 

mange elever. Miljøterapeut forteller at dette er i bruk av omtrent 20-30 elever per tirsdag, og at 

det også forekommer i skoleferier.  

 

Miljøterapeut redegjør for SMU, i henhold til skolemiljøet om hvilke oppgaver miljøteam og 

lærere har ekstra fokus på. Spesielt er nettvett, mobbing og konflikter på bakgrunn av hendelser 

på fritid viktig. Følgeseddelsystemet er revidert for året, og ser ut til å ha en positiv effekt. 

Problemstillinger knyttet til fravær og mangel på motvivasjon hos elever i grunnskolen 

diskuteres. 

 

Sak nr. 29/19 Status Granstangen skoleåret 2019-2020 
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Sak nr. 30/19 Saker fra elevråd 

Elevrådet har ingen saker på agendaen per nå. Det vil komme flere saker etter neste 

elevrådsmøte 18/10-19.  

Rektor opplyser om endringer i ledergruppa ved skolen på forespørsel fra driftsstyreleder. Ny 

inspektør er på plass, sammen med utviklingsleder. Michael Aas er tilbake fra permisjon 11.12-

19.  

Årets siste DS-møte er onsdag 11. desember 2019 kl.17.30. 

 

 

 

 

 

Mats Thyli         Mohamed Benali 

Sekretær     Driftstyreleder 
 

 

 
 

Sak nr. 31/19 Eventuelt 

Sak nr. 32/19 Neste møte 


