
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 
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Protokoll DS 

         2020 

  

Tilstede:  Tove Guttulsrud Sjøberg, Sahra Jaber, Karin Ståhl Woldseth, Shahana Hafeez, 

Ivar Morken, Nils Otto Steen-Utheim, Asgjerd Halseth, Hege Ajer Petterson 

Forfall: Attia Mirza Mehmood og Stian Fiko 

Møtegruppe: Driftsstyret – Furuset skole 

Møtetid: Mandag 13. januar 2020 kl. 17.00-18.30  

Møtested: Personalrommet 

Referent: Nils Otto Steen-Utheim 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sak 25/2019:  Godkjenning av dagens innkalling 

   Dagens innkalling ble godkjent. 

 

Sak 26/2019:  Godkjenning av protokoll av 7.10.19 

   Protokollen ble godkjent. 

 

Orienteringssaker:  

 

Sak 27/2019:  Evaluering av strategisk plan 2019-2022 

Rektor orienterte om prosessen. På grunn av sykdom, ble ikke strategisk 

plan evaluert som planlagt i driftsstyret i desember. Det har imidlertid vært 

en god prosess i personalet på skolen med evaluering fra trinn og arbeid i 

egen strategisk plan gruppe.  

 

Sak 28/2019:  Informasjon om satsninger i skolens strategiske plan for 2020-2023 

Skolen informerte om skolens satsninger ut ifra saksfremlegget. 

 

AKS-leder informerte spesielt om utviklingen på AKS. Det har vært en god 

utvikling i dekningsgraden. Utviklingen av AKS innholdsmessig gjenspeiler 

økningen i antall elever. 

 

Rektor informerte om satsningene på skole. Det er økt voksentetthet i 

friminutt. Konfliktløsning og språkbruk, og å jobbe forebyggende med tanke 

på mobbing, vold og trakassering står sentralt. Det er viktig å få samarbeidet 

med aktuelle aktører rundt barnet på dette. 

 

I året vi er inne i, vil arbeidet med Fagfornyelsen (ny læreplan) prege 

arbeidet på skolen.  

 



2 

Driftsstyret ønsker at skolen presenterer hvordan skolen praktisk jobber med 

strategiske tiltak videre på kommende møter.  

 

Sak 29/2019:  Informasjon om stillinger ved skolen og AKS 

Rektor redegjorde for saken om ansettelse av skolepsykolog. 

Utdanningsetaten har undersøkt saken og pekt på en utfordring med at 

psykologer har et annet sett med lovverk å forholde seg til. Samtidig har de 

understreket at psykolog-ansvaret skal ligge på bydelen. Skolen ser derfor 

heller på muligheten for ansettelse av faglærte miljøarbeidere. 

 

Sak 30/2019:   Eventuelt 

   Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

 

  

Vedtakssaker: 

 

Sak 1/2020:  Godkjenning av strategisk plan 2020-23 

   Forslag til vedtak: Strategisk plan godkjennes. 

    

Enstemmig vedtatt. 

 

Sak 2/2020:  Godkjenning av budsjett for 2020 

   Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes. 

 

   Enstemmig vedtatt. 

 

 

Neste møte: 9. mars 2020.  

 

 

 

 

___________________________    _______________________________ 

Asgjerd Halseth       Tove Guttulsrud Sjøberg   

rektor/sekretær      driftsstyreleder  

 

 


