
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Bygdøy skole 
 

Driftsstyrets medlemmer 

 

PROTOKOLL FRA DRIFTSSTYREMØTE ONSDAG 28.10.20  

 

Til stede:  Astrid Giskegjerde, leder 

Anouska Godtfredsen Andenæs, foreldrerepresentant (på teams)    

Mathias Hofgaard (vara) politisk representant (H) 

Heidi Park, politisk representant (A)  

Anne Lise Bergenheim (V) 

Mari Sveen, ansattrepresentant 

Simen Tandberg (vara) ansattrepresentant  

  Svein G. Olsen, rektor og sekretær for DS 

Famke B. Van Veen, ass. Rektor 

Siri Thoresen. BAKS-leder (sak 43/20) 

Katja Fagerhold, baseleder BAKS (sak 43/20) 

  

Sak 41/20       Godkjenning av innkalling og dagsorden 

                        Innkalling og dagsorden er godkjent. 

  

Sak 42/20       Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.09.20 

                        Protokoll fra styremøtet 23.09.20 er godkjent.  

                         

Sak 43/20       Orientering/oppfølging fra BAKS 

Baksleder orienterte om drift og tiltak for å få økonomien i balanse: 

Det er nå full dekning på 1. og 2. trinn og en økning av elever på 3.trinn. På 

4.trinn er det noe frafall.   

 

BAKS har utarbeidet en ny plan som har vært i bruk denne høsten. Det er en 

ukeplan med faste, læringsstøttende aktiviteter som støtter opp om rammeplanen.  

Som eksempel ble plan for 3.trinn gjennomgått. Elevene på 3.trinn får være inne 

fra begynnelsen når de yngste elevene går ut.  

 

Med endringene håper man å kunne holde lenger på elevene, noe som igjen vil 

påvirke økonomien i riktig retning. Det er pr i dag ikke noen annen 

innsparingsmulighet. Skolen håper at det kommer noe kompensasjon for Corona 

og nedstenging.  

 

BAKS samarbeider med eksterne som har kurs på skolen og bistår ift å få barn 

avgårde dit. Det brukes walkie talkie til opprop.  

 

Samarbeidet med lærerne har blitt tettere denne høsten ved at assistentene går på 

teamtiden til lærerne. BAKS-leder er også med på trinntid. BAKS skal knytte seg 

enda tettere på skolens årshjul. I denne periodene har skolen fokus på demokrati 

og medborgerskap. Det har også BAKS.  

Skolen har innsettt at det er vanskelig å konkurrere med aktivitetene som tilbys i 

nærmiljøet på Bygdøy. I stedet vil BAKS ha fous på gode, læringsstøttende 

aktiviteter. Kodeklubb er et godt eksempel på en aktitivet som treffer mange 

barn.  



 

På spørsmål om leksehjelp/leksetid på BAKS, svarer skolen at aktivitetsskolene 

tilbyr leksetid under tilsyn av voksne. Det er i henhold til retningslinjene. Det 

foreligger ingen krav om pedagogisk kompetanse verken når det gjelder 

leksehjelp i skolen eller leksetid på BAKS.  

  

For øvrig har BAKS hatt et fint møte med arbeidsgruppen i FAU, hvor det bl.a. 

ble snakket om å utvikle standarder. BAKS-leder har igangsatt dette arbeidet. 

Bl.a. skal det utarbeides en standard som beskriver hva foresatte kan forvente av 

de ansatte.   

 

Det er stadig behov for å lære opp de ansatte i konflikthåndtering. Fordi det 

stadig er nyansatte i virksomheten planlegges det for små og hyppige kurs. 

Skolen har ansatte med kompetanse som kan bidra. Støttekort er også fint å 

bruke.  

 

Alle nyansatte får veiledning og en fadder. I oppstarten av et nytt skoleår 

gjennomgås rutiner og forventninger med de ansatte, f.eks. forventninger, 

beredskap, etiske retningslinjer.  

 

Orienteringen fra BAKS tas til etterretning.  

  

Sak 44/20       Skoledriftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskolen pr. september. 

Underskuddet er fremdeles stort, men det styres mot samme sluttresultat som på 

forrige møte. Underskuddet er størst på BAKS (1,2) og mindre på skolen 

(0,5).  Dette er to adskilte budsjett. Det er mulig at det er behov for et nytt møte 

med økonomiansvarlig i UDE, men dette avventes til budsjettet er på plass. 

Underskuddet avskrives ikke, men dras med videre. Skolen er pliktig til å drive i 

balanse. Det må være mulig å drøfte premissene for BAKS med UDE.  

Vedtak: Regnskapet pr. 30.09.20 tas til etterretning. 

  

Sak 45/20       IKT 

Orientering om bruk av IKT, hjemmesiden og kanalvalgstrategi på Bygdøy skole. 

Se vedlegg 1.  

Kontaktlærer i 7a forteller at Garageband er gøy for elevene. One-note gir en 

veldig god oversikt for elevene. Gjennom class-room kan lærerne styre 

elevaktiviteten til elevene. Noen elever har brutt IKT-reglene og er allerede tatt 

fra nettbrettene for en stund.  

  

Sak 46/20       Ressursfordelingsmodellen 

DS drøfter Utdanningsetatens forslag til ny ressursfordelingsmodell og tar stilling 

til høringsutkastet. 

DS-leder og rektor har sett på forslaget til modell og opplever at skolen kommer 

lite gunstig ut også med denne modellen. Den er gjeldende først fra 2022.  

 

Nåværende budsjett var mer gunstig for skolen enn det har vært tidligere. 

Underskuddet skolen har pr. dags dato skyldes det store innkjøpet innenfor IKT.  

 

5.november er frist for å levere høringsutkastet. Er det en ide å kontakte 

journalisten som bidro i vår? DS-leder og FAU-leder følger opp. Det bør legges 



inn mer på fritekstfeltet. Høringsforslaget sendes tilbake til UDE med en ny 

sluttekst som rektor formulerer og ettersender DS.  FAU ønsker også å uttale seg.  

  

Sak 47/20       Skole- og klassemiljø 

Status på aktivitetsplaner, bruk av ordensreglene med mer. 

                        Elevmegling, elevrådets arbeid m.m. 

                         

Det er pr. i dag seks aktivitetsplaner. De omhandler primært mangel på trygghet. 

Flere skal evalueres de neste ukene.  

Elevmeglingen er godt i gang. Det megles i både små og store saker. Meglingen 

er flyttet til møterommet ved administrasjonen slik at ledelsen kan følge med. 

Denne uken er meglingen satt på vent p.g.a. smitte på skolen. Det jobbes med 

avstand mellom elevene som deltar.  

Elevrådet jobber godt og lederne er aktive. De skal i gang med noen 

holdningsskapende kampanjer snart og har ansvar for Halloween på fredag.  

  

Sak 48/20       Korona 

                        Smittevern – skolens planer, erfaringer og tiltak siden forrige DS. 

Det foreligger oppdaterte planer for delvis og hel nedstengning. 4.trinn er i 

karantene denne uken. Elever som er syke følges opp med ukeplaner og oppgaver 

og etter hvert Teams. Foresatte på 4.trinn gir gode tilbakemeldinger på 

hjemmeskolen.  

                         

Sak 49/20       Orientering fra rektor  

- GSI: Alle tall er nå sendt inn. Skolen har 331 elever. Vi er innenfor 

lærernormen og har faglærte lærere, bortsett fra en. Det er ni assistenter. Svært få 

av disse er knyttet til enkeltelever med vedtak.  

BAKS og matservering: Epost er sendt ut i dag med informasjon til foresatte.  

- Trivselsundersøkelsen, medarbeiderundersøkelse – lokalt. Utsettes til neste 

gang.  

- Nasjonale prøver – utsettes til neste gang.  

  

Sak 50/20       Eventuelt  

Hvordan påvirkes skolen av aktuelle hendelser i Utdanningsetaten? Det har vært 

avholdt et møte for rektorer hvor man i liten grad berører problemstillingene. 

Skolen opplever å sitte med den store Koronajobben nå og kjenner på 

skjevfordelingen. Det er også en utfordring at hjelpeinstansene som skal bidra i 

arbeidet med de sårbare barna, uteblir og ikke kan møte fysisk på skolen.  

   

Neste møte: onsdag 16.desember. Elevrådet inviteres.  

 

Oslo 28.10.2020 

 

Astrid Giskegjerde     Svein G. Olsen 

Leder av driftsstyret      rektor/sekretær i driftsstyret 


