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Sted: Digitalt. Innkalling sendes til din oppgitte e-post i teamskalenderen  

1. Faste medlemmer     

NAVN ROLLE MEDL. KAT Tilstede 

Petter Kjendlie medlem Politiker, FRP Ja 

Anne Karima Nordengen medlem Politiker, AP Ja 

Medlem trukket seg medlem Politiker, Høyre Nei 

Khadija Raja medlem Elevrådsleder Ja 

Mohamed Benali medlem Foresatt Ja 

Hilde Teigen Andås medlem Foresatt Ja 

Aleksander Noren medlem Ansatt Ja 

Linn Katrin Kragset medlem Ansatt Ja 

Mats Thyli Sekretær Skolens ledelse Ja 

 

2. Varamedlemmer  

Navn Rolle Medl. kat  

Olav Kyrre Fjermerås Vara Politiker, FRP  

Arne Larsen Vara Politiker, AP  

Arne Håskjold Krumsvik Vara Politiker, Høyre Ja 

Miruthola Kunganesan Vara Elev  

Iris Merethe Qamar vara Foresatt  

May Wenche Dahle vara Ansatt  

Ingrid Wold vara Ansatt  
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SAKSLISTE  

SAK NR 08/2021 Godkjenning av referat  

Godkjent 
 

SAK NR 09/2021 Godkjenning av innkalling  

Godkjent 
 

SAK NR 10/2021 Økonomi 

Utfyllende:  

Vedlegg 1: Signert fullstendighetserklæring for 2020 

Vedlegg 2: Mindreforbruk fra 2020 – innsendt dokument 

Vedlegg 3: Vedtak på mindreforbruk 2021 – innsendt dokument 

Vedlegg 2 og 3 er behandlet i DS 18.01.21 iht. Vedtak om strategisk plan. Egne 

prosjektnummer er opprettet på vedtatte innsatser for 2021-2022  

 
Rektor redegjør for de økonomiske rammene for skolens virksomhet og årsregnskapet i 

sin helhet, og bekrefter at fullstendighetserklæringen er fylt ut rett med korrekt innhold.  

 
Krumsvik uttrykker at det er positivt å se en sammenheng mellom strategisk plan og 

skolens økonomiske initiativ.  

     

SAK NR 11/2021 Arbeidstidsavtale om turer/ekskursjoner  

Utfyllende:  

Vedlegg 4: Ny avtale mellom arbeidsgiver og Utdanningsforbundet  

 

Rektor redegjør for ny overenskomst mellom MBU og arbeidsgiver angående 

turvirksomhet og skolens oppfyllelse av de faglige og sosiale målene skolen skal 

gjennomføre.  

 
Kjendlie uttrykker skepsis for en arbeidstidsavtale om berammer overnattinger og 

dermed lager begrensninger for  

 

Benali foreslår at dagenes innhold bør fylles på begge sider slik at turene oppleves 

innholdsrike.  

 
Norèn og Kragset støtter oppunder avtalens innhold og argumenterer for at turen skal 

gjennomføres.  
 

SAK NR 12/2021 Undersøkelser gjennomføres 

Utfyllende: 

Skolen gjennomfører medarbeiderundersøkelse (10-faktor) i mars og en generell 

 elevundersøkelse for barn og unge i Oslo (UngData) i mars/april  

 

Skolen bekrefter å gjennomføre de lovpålagte plikter i henhold til     
 undersøkelser   

 

SAK NR 13/2021 Saker fra elevråd 

Khadija etterspør mer utstyr i gymsalen, og ønsker å benytte den bl.a. 50 000 kr til turer 

og ekskursjoner for å treffes sosialt.  

 

SAK NR 14/2021 Eventuelt 

 
Hilde opplyser om at FAU uttrykker noe bekymring omkring det med skolens bruk av tallkarakterer. Rektor 

redegjør om skolens arbeid med formativ vurdering. Norèn bekrefter dette og 

viser til vurdering for læring. Krumsvik bekrefter at denne måten å arbeide med 

læring er dagsaktuelt og på rett vei, og er noe også høyskolene arbeider med.  
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SMU-møte gjennomføres umiddelbart etter driftsstyremøtets slutt og er berammet til inntil 30 minutter. Her skal 

kun skolens ansatte, elev- og foresattrepresentanter møte.  

 

Rektor redegjør for skolens arbeid med elevenes rett til et trygt og godt psykososialt 

læringsmiljø. Miljøteam arbeider kontinuerlig med å ta vare på elever og foresatte som har 

behov for det, og skolen tilbyr alle sårbare elever et fysisk tilbud.  

 
Neste møte: Onsdag 09.06.21 

 

 

Mats Thyli 

Sekreteriat  


