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Sak 14/2021: Godkjenning av dagens innkalling 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner dagens innkalling med følgende 

merknader. Protokoll fra 15.02.2021 ble bedt om å tas inn under sak 

15./2021. Det ble også meldt inn behov om å ta opp avlysning av det store 

samarbeidsmøtet som er planlagtlagt 9. juni og skolebehovsplan under 

eventuelt. 

 

Sak 15/2021: Godkjenning av protokoll av 09.03.2021  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner protokoll av 09.03.2021. Driftsstyret 

godkjenner samtidig protokoll av 15.02.2021 som ble utsatt fra forrige 

møte. 

 

Sak 16/2021: Regnskapsrapport – sett opp mot budsjett 

Ledelsen la frem regnskap og tertialrapport opp mot budsjett. 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapsrapporten til orientering. 

Furuset skole 

Protokoll DS 

2021 

 

Tilstede: Tove Guttulsrud Sjøberg, Sahra Jaber, Ivar Morken,  Apollon Sopa, Veronica 

Engblom, Ola Dyrhaug Mo, Asgjerd Halseth og Nils Otto Steen-Utheim 

Forfall: Karin Ståhl Woldseth 

Møtegruppe: Driftsstyret – Furuset skole 

Møtested: Teams (egen lenke sendes ut digitalt) 

Møtetid: 31.05.21 kl. 17:00-18:00 

Saksbehandler: Nils Otto Steen-Utheim 

Telefon: 22907820 
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Sak 17/2021: Forventet elevtall, stillingsplan og ansettelser neste år 

Ledelsen la frem forventet elevtall og informerte om stillingsplan og 

ansettelser for neste skoleår. 

Det er pr i dag 44 elever som skal starte i 1. klasse neste år. Det er ingen 

ventelister i år. 

Tre ansatte i pedagogisk personalet har sagt opp sine stillinger. To av disse 

er besatt. Vi har vært nødt til å omrokkere internt for å få kabalen til å gå 

opp. Vi er inne i en utfordrende periode med tanke på rekruttering på grunn 

av overgang til ny og lenger lærerutdanning. 

Kontorleder har også sagt opp etter å ha blitt rekruttert til en annen 

stilling. Denne stillingen er nå lyst ut.  

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 18/2021: Skolemiljø og satsningsbehov 

Ledelsen orienterte om status for skolemiljø og satsningsbehov for neste 

skoleår og neste strategiperiode jfr. saksfremlegg. Skolen vil inngå et 

samarbeid med Francois Elsafadi AS og FAMLAB/Positive spiraler jfr 

tilbudene som de har skissert. Vi starter med prosjektet til Francois 

Elsafadi AS på høsthalvåret og FAMLAB/Positive spiraler i år 2022.  

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 19/2021: Halvårsvurdering av strategisk plan 

Ledelsen orienterte om hvordan skolen ligger an i forhold til strategisk plan 

jfr. saksfremlegg. 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 20/2021: Informasjon om driftssaker 

Ledelsen informerte om status i aktuelle driftssaker: 

• Fasade 
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o Vi er i god gang med få ferdigstilt fasadearbeidet.  

• Fyrrom 

o Fyrrommet skal avvikles og skolen skal kobles til 

fjernvarmeanlegget i løpet av sommeren. Dette er 

prosjektert ferdigstilt august/september. 

• Arbeidsrom lærere 

o Oppussing av nye arbeidsrom og samlokalisering av 

lærernes arbeidsplasser er i rute. Dette er prosjektert 

ferdigstilt til skolestart. 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 21/2021: Rapport om koronasituasjonen våren 2021 

Ledelsen la frem sin rapport om koronasituasjonen våren 2021: 

«Konsekvensvurdering og kompenserende tiltak for elever som ikke får 

tilstedeværende undervisning – veksling mellom heldigital skole, rødt og 

gult nivå». Det ble trukket frem en bekymring knyttet til økte forskjeller. I 

tillegg ble det stilt spørsmål ved kompensering for tapt 

svømmeundervisning.  

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til orientering. 

 

Sak 22/2021: Foreldreundersøkelsen (UDIR) 

Vi skulle egentlig ha lagt frem resultatene fra Foreldreundersøkelsen til 

Udir på dette møtet. Fristen for å besvare har ikke gått ut. Det er derfor 

ikke hentet ut noen resultater og analyse er heller ikke gjennomført. 

Vedtak: Driftsstyret utsetter saken til neste møte. 

 

Sak 23/2021 Brukerundersøkelsen AKS 

Vi skulle egentlig ha lagt frem resultatene fra Brukerundersøkelsen til 

Aktivitetsskoen på dette møtet. Fristen for å besvare er utsatt på grunn av 

koronapandemien. Det er derfor ikke hentet ut noen resultater og analyse 

er heller ikke gjennomført. 

Vedtak: Driftsstyret utsetter saken til neste møte. 
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Sak 24/2021 Eventuelt 

Møtet 9. juni blir avlyst 

Under dagens koronarestriksjoner blir det vanskelig å gjennomføre det 

planlagte store møtet 9. juni – der driftsstyret, skolemiljøutvalget og 

elevrådet møtes. Dette møtet blir derfor avlyst. Det var ingen innvendinger 

mot dette i driftsstyret. 

Høring på skolebehovsplan 

Det er høringsfrist på kommunens skolebehovsplan 1. september. Rektor 

oppretter en kanal i Teams, slik at driftsstyrets medlemmer kan 

samarbeide om en høringsuttalelse. Driftsstyrets leder innkaller til møte 

om dette i forkant av fristen. 

 

 


