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Referat driftsstyremøte 

Tid: Onsdag 23.september 2020 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 

Khadija Raja 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 Nei 

Mats Thyli Sekretær Skolens ledelse Ja 

 

2. Varamedlemmer  

Navn Rolle Medlemskategori Tilstede 

Arne Håskjold Krumsvik DS-vara Politiker, H Nei 

Karl Per Olsen DS-vara Politiker, Ap Nei 

Olav Mellum DS-vara Politiker, FRP Nei 

Vara elevrådsleder 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 Ja 

 

SAKSLISTE  

SAK NR 22/2020 Godkjenning av referat 03.06.20 
 Utfyllende: Referat 03.06.20 

 

Referat godkjent uten bemerkninger 
 

SAK NR 23/2020  Godkjenning av innkalling 23.09.20 

    Utfyllende: Innkalling DS-møte 23.09.20 

 

Innkalling godkjent uten bemerkninger 
 

SAK NR 24/2020 Situasjonsoppdatering under koronakrisen  
 Utfyllende: 

Generell tilstandsrapport fra skolens ståsted 

Pedagogisk status fra lærerrepresentanter 

Samarbeid med bydelsoverlege og smittevernteam 

Fag- og timefordeling skoleåret 2020/2021  

Samarbeid med MBU / AMU – vedlegg 

 Samarbeid med FAU 

 Foreldremøter høsten 2020  

  Samarbeid med avgiverskoler 
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Aleksander Noren og Ingrid Wold redegjør for skolens pedagogiske status med covid-

19 som bakteppe. Det er en uforutgisbar situasjon med karantener og hjemmeskole, 

både for elever og ansatte. Større usikkerhet knyttet til faglig utvikling og progresjon 

hos elevene med såpass stor andel hjemmeskole som de siste 2-3 ukene, spesielt med 

karanterer. Den tette faglige oppfølgingen vi er vant med, er mer utfordrende å få til 

over skjerm. Benali supplerer med at også foresatte merker det. Andås etterspør i 

hvilken grad skolen tilrettelegger for elever som må være hjemme syke, men som ikke 

nødvendigvis har fått påvist covid-19. Wold forklarer at vi har rutiner for å tilrettelegge, 

også hos de som er hjemme syke, men at oppfølgingen underveis og tilpasningene 

faglig kan variere i større grad enn om det er vanlig skoleundervisning eller planlagte 

hjemmeskoletimer.  Andås er godt fornøyd med at skolen har fått på plass lunsjordning 

til elevene til tross for at kantinen er stent for ordinær servering.  

 

Arbeidet med LK20 går sin gang på Granstangen, vi har ikke justert ned ambisjonene 

om å implementere endringer i vår praksis på grunn av covid-19. Wold og Noren viser 

til bl.a. vurdering for læring og tverrfaglig prosjekter som sentrale elementer.  

 

Rektor redegjør for samarbeid med bydelsoverlege og smittevernteam. Begge instanser 

er fornøyd med skolens rutiner, og kan drive effektiv smittesporing på bakgrunn av de. 

 

Rektor redegjør for fag- og timefordeling så langt. Skolen måtte stenge halveis i en 

skoledag, og vi mangle 1-2 timer, selv om undervisningen kjapt var oppe og gikk igjen 

på 10.trinn.  

 

MBU møtes regelmessig og etter behov. Samarbeidet fungerer godt. AMU har hatt 1 

møte så langt i år. Et felles samarbeidsmøte mellom skolens ledelse, MBU og AMU 

vedtok en forlengelse av våre løsninger for 6 nye uker, og drøfter fortløpende behov for 

justeringer og endringer i organiseringen vår. Kjendlie påpeker viktigheten av 

kompetansen vi tilegner oss, og etterspør om skolen opplever seg i bedre stand enn 

tidligere til å møte en eventuell ny nedstengning. Skolen er samstemt i at det er tilfelle, 

og at det også handler om at elevene har økt digital kompetanse på nåværende 

tidspunkt.  

 

FAU er ikke oppe og går enda, fordi 10.trinn ikke har hatt mulighet til å møtes gitt 

karantenter på flere klasser. Rektor har konferert med tidligere representanter for FAU 

som nå har barn i 10. FAU kan samles ved krise, men avventer møter i uke 41 før vi 

iverksetter ordinære møter.  Foreldremøtene på 8. og 9.trinn er gjennomført og FAU-

rep. valgt.  

 

Samarbeid med avgiverskoler har potensial og må være et fokusområde for skolens 

strategiske arbeid over tid. Spesielt viktig å se hele skoleløpet under ett og fortsette de 

prosessene skolene i samarbeid startet på i 2018.  

 

     

SAK NR 25/2020 Økonomi 
Utfyllende: Statusrapport. Tertialrapport fra 2. periode(juni-sept 20) – vedlegg 

 

Rektor redegjør for teritialrapport 2.halvdel. Økonomien er under kontroll, og styrer mot 

positiv balanse for driftsåret 2019/20. De økonomiske utgiftene vi har planlagt for 

skoleåret er satt ut i live og gjennomført. Skolen har økt bemanning for å opprettholde 

god drift for året, og ser at det, samt vikarutgifter har innvirkning på kostandssiden. Alt 

føres på egen utgiftspost i henhold til retningslinjene.  

 

SAK NR 26/2020   Skolens prøveplan - resultatutvikling 

    Grunnskolepoeng 2019/2020 – vedlegg 

    Nasjonale prøver 2020 

    Karleggeren høst 2020 

    Elevundersøkelsen høst 2020 

    Medarbeiderundersøkelsen 2020 utsatt fra UDE sentralt 

 

Skolen gjennomfører prøveplan etter retningslinjene fra sentralt hold. 

Nasjonale prøver er gjennomført, lokale kartleggingsprøver på alle trinn er 

gjennomført, og elev- og foreldreundersøkelene er på trappa i november. 

Rektor gjennomgår resultatene ut fra grunnskolepoeng i 2019/20, og bemerker 

spesielt at gapet mellom jenter og gutter på Granstangen skole ble redusert 
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drastisk fra tidligere år. Driftsstyret er godt fornøyd med utviklingen. Rektor 

benytter anledningen til å se disse resultatene i sammenheng med 

satsingsområdene i tidligere skolegruppe og prosjekt U22, som nå er 

nedlagt/lagt på is og står uten sentral prosjektledelse. Skolen viderefører lokale 

innsatser på eget initativ.  

 

SAK NR 27/2020  Saker fra elevråd  

 
Elevrådsleder rapporterer om mange synlige voksne, et operativt miljøteam og 

generelt god stemning på skolen i det siste.  

 

SAK NR 28/2020 Eventuelt 
 

Saksliste fra 03.06.20 viser til ønske om utredning av bom inn til skolens 

område. Dette er fortsatt en prioritet, men må avventes på grunn av nye 

reguleringer av innkjøringsområdet på grunn oppføring av ny søppelbod.  

 

 

Neste møte: 09.12.20 kl. 17.30 

 

 

 

 

23.09.2020 

 

Mohamed Benali 
Driftsstyreleder 

 

 

 

Mats Thyli 

Sekreteriat  

 


