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Sak 19/2020:   Godkjenning av dagens innkalling 

 

   Vedtak: 

   Dagens innkalling ble godkjent. Rektor meldt en sak til eventuelt. 

 

Sak 20/2020:   Godkjenning av protokoll av 25.5.2020 

 

   Vedtak: 

   Protokollen ble godkjent. 

 

 

Sak 21/2020:   Informasjon om Koronasituasjonen på Furuset skole 

1. og 4. trinn har vært satt i karantene pga at enkeltelev på trinnet har 

testet positivt. Det har med andre ord ikke vært spredning på skolen. 

Skolen har 2 elever som foresatte har valgt å holde hjemme pga 

koronasituasjonen. Ved karantene følger elevene det planlagte opplegget, 

men da via bruk av nettbrett og må tilpasse opplegget deretter. Det er et 

veldig godt samarbeid mellom smittevernteamet i Alna bydel og skolen 

(v/rektor). 
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Tilstede: Tove Guttulsrud Sjøberg, Sahra Jaber, Karin Ståhl Woldseth, Ivar Morken,  

Apollon Sopa, Asgjerd Halseth og Nils Otto Steen-Utheim 

Forfall: Ioanna Nestoridi og Ola Dyrhaug Mo 

Møtegruppe: Driftsstyret – Furuset skole 

Møtested: Teams (egen lenke sendes ut digitalt) 

Møtetid: 15.10.20 kl. 16:00-17:30 (flyttet fra 12.10.20) 

Saksbehandler: Nils Otto Steen-Utheim 

Telefon: 22907820 
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   Vedtak: 

   Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 22/2020:   Regnskapsrapport 

 

Rektor la frem 2. tertialrapport og konsekvenser av oktobertellingen. Vi 

styrer mot et mindreforbruk på kr 4.884.000,-. På grunn av 

koronasituasjonen, har det blitt mindre kapasitet til å få brukt penger til 

planlagt oppussing og oppgradering blant annet. Skolen forsterker 

voksentetthet med assistenter på trinn med behov, samt økt stillingen til 

barnevernspedagogen (miljøarbeider) med 50% til 100%. På AKS har vi 

ikke fått gjennomført planlagt kompetanseheving og oppgradering på 

grunn av koronoasituasjonen. Det ligger derfor an til et mindreforbruk på 

kr 1.715.000,- på AKS. Skolen planlegger å ansette spesialpedagog som 

også kan jobbe på AKS pga mangel på plasser på spesialskole. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar gjennomgang av 2. tertialrapport til orientering. 

 

Sak 23/2020:   Evaluering av strategisk plan 

Rektor og assisterende rektor la frem hvordan skolen ligger an med tanke 

på strategisk plan. På grunn av koronasituasjonen er det deler av 

strategisk plan som ikke blir gjennomført som planlagt. Skolen prioriterer 

bruk av tid til å få på plass ny læreplan – som innebærer nye årsplaner, 

periodeplaner og fornyelse av innhold i fag og tverrfaglige områder. Den 

planlagte oppfølgingen av digital didaktisk design på undervisningen vil 

måtte videreføres til neste år (fra våren 2021). 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar gjennomgang av evaluering av strategisk plan til 

orientering. 

Sak 24/2020:   Resultat nasjonale prøver 5. og 8.trinn 

Assisterende rektor presentasjon resultatutvikling på NP Furuset skole fra 

2015 til 2020. Utviklingstrenden på lesing, viser at skolen må prioritere 

arbeidet inn mot lesing og begrepsforståelse. Dette må gjenspeiles i flere 

fag og aktiviteter. I det videre samarbeidet med barnehagene, må det 

understrekes det viktige arbeidet de har med språkutviklingen for barna. 

Det er også viktig å understreke for foresatte at barna deltar i barnehage 

og på AKS. 
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Vedtak: 

Driftsstyret tar gjennomgang av resultatutviklingen på NP Furuset skole til 

orientering med de innspill som er gitt.  

    

Sak 25/2020: Informasjon om Skolebehovsplanen     

 Nye Furuset skole ved Verdensparken planlegges ferdigstilt 2030. Skolen 

prioriterer videre oppgradering av eksisterende bygg. Driftsstyret er 

skuffet over at det ikke blir ny skole før den tid, og håper at det vil bli 

iverksatt byggestart og ferdigstilling før 2030. 

Vedtak: 

 Driftsstyret tar informasjonen til orientering, . 

Sak 26/2020: Evaluering av DS-møtene 

 Det er viktig at lærerrepresentantene møter. Det er viktig at deres 

stemme kommer med på DS møtene. Dersom det fortsetter på Teams, er 

det fint hvis lenken sendes på e-post (ikke bare kalender). 

Driftsstyrerepresentantene ønsker å få tilsendt utkast til budsjett så tidlig 

som mulig (november), slik at man kan komme med forslag om 

prioriteringer. Møtet i juni (stormøte med elever og evaluering av 

skoleåret) var veldig bra. Flott å høre om det direkte fra elevene. Ny 

evaluering av DS-møtene gjøres om et halvt år. 

Vedtak: 

Driftsstyret evaluerer DS-møtene med de innspill som er gitt. 

Sak 26/2020:   Eventuelt  

Forslag til ny ressursmodell har høringsfrist 30.10.20. Høringsutkastet 

sendes ut til medlemmene av DS. Rektor og leder av DS samarbeider om 

høringsuttalelse. Alle oppfordres til å sende inn sine innspill. 

 

Neste møte: 17.12.20 kl. 16.00 (flyttet fra 14.12.20) 

 

Nils Otto Steen-Utheim 

referent 

https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/skolebygg-i-oslo--utvikling-og-endring/

