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Bygdøy skole 
 
  
 
         Oslo, den 22.09.2021 
 
REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE ONSDAG 22.09.21  
 
Til stede:  Ina Gilbo, Ole Jacob Kjendli, Anne-Lise Bergenheim, Astrid Giskegjerde, Marit Sømme, Svein 

Olsen, Famke Van Veen 
Forfall:  Tommy Gilen, Anouska Andenæs, Mathias H. Bjørgung  
Gjest:  Cecilie Jarlsbo  
 
Sak 37/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent. 
 
Sak 38/21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 19.05.21 
  Vedtak: Protokoll fra driftsstyremøtet 19.05.21 er godkjent. 
  
Sak 39/21 Skoledriftsrapport/regnskap for skole og aktivitetsskole pr. august 

Både skolen og BAKS har regnskap som viser merforbruk. Prognosen er bedre på skolen enn 
på BAKS, selv om skolen har hatt store utgifter i.f.m innkjøp av Ipad.   
Merutgifter i forbindelse med korona er kompensert. For skolen er merforbruket som 
forventet. 
På BAKS øker underskuddet og viser at driften ikke er økonomisk bærekraftig slik BAKS 
finansieres per i dag. Det er iverksatt flere tiltak for å forbedre økonomien er: tre er ansatt i 
halvårige stillinger, baseleders stilling er redusert med 40% når baseleder er i permisjon. Deler 
av lønns- og matutgifter er omposter til koronakontoen og det er nedbemannet med en 
stilling fra 01.08.21. Det er utfordrende å spare inn mer på lønnsutgiftene uten at det går ut 
over lovpålagt bemanningsnorm.  
Ny ressursfordeling iverksettes i 2022. Det er knyttet usikkerhet til hvordan denne vil slå ut for 
Bygdøy skole.  
Reparasjon av kjølerommet er en utgiftspost som skolen har tatt seg råd til å prioritere. DS 
ber rektor se på hvordan kjølerommet kan komme i bruk igjen. 
  
Vedtak: Regnskapet pr. 31.08.21 tas til etterretning. Rektor tar kontakt med 
økonomiavdelingen i Utdanningsetaten og ber om et møte for å diskutere skolens anstrengte 
økonomi., økende merforbruk og behov for spesialrom. FAU-leder og DS-leder ønsker å delta i 
møtet.  

 
Sak 40/21 2. tertialrapport med prognose for årsregnskap 

Prognosen for 2021 er bedre enn forventet for skolen til tross for høye utgifter i.f.m. innkjøp 
av iPader. DS er urolige for skolen og BAKS sin økonomi på sikt og spesielt for manglende 
ressurser til kompetanseheving for personalet.  
 
Vedtak: 2. tertialrapport med prognosen for årsregnskap godkjennes. 

 
Sak 41/21 Strategisk plan 

Status på tiltakene i strategisk plan ble gjennomgått. Skolen er godt i rute.  Det gis en ny 
orientering om status i forbindelse med utarbeidelse av neste års strategiske plan. DS 
berømmer skolen for arbeidet med strategisk plan. Tiltaksplanen ettersendes.  

   
Vedtak: Orienteringen er tatt til etterretning. 
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Sak 42/21 Ordensreglement for Bygdøy skole 

Driftsstyret drøftet sykling til skolen og bruk av el-sparkesykler, mobiltelefon og mobilklokker.  
Skolen kan ikke nekte elever å ha med klokker/mobiler eller komme til skolen med el-
sparkesykler, men DS kan vedta lokale regler for bruk på skolen.  
DS bestemmer at mobilklokker/mobiler skal være avslått og ikke i brukes i skole- og BAKS-
tiden med mindre lærer gir anledning i forbindelse med undervisning. Det er viktig med en 
trygg skolevei for alle barna og at det på dette grunnlag bør bruk av el-sparkesykler unngås.   
FAU har ikke rukket å behandle saken.  

  
Vedtak: Forslag til ordensregler er vedtatt.  Mobiler og mobilklokker skal ikke være i bruk i 
skole- og BAKS-tiden. DS ønsker at det henstilles om at barna ikke skal bruke el-sparkesykkel 
til skolen, av hensyn til sikkerheten til de yngre barna.  

 
Sak 43/21 IKT og progresjonsplan 

Ny progresjonsplan er utarbeidet og lagt fram for personalet. Ledelsen presenterte planen for 
DS. Denne ettersendes. 
 
Vedtak: Progresjonsplanen er tatt til etterretning. 
 

Sak 44/21  Skole- og klassemiljø 
Skolen har hatt en rolig oppstart, med få aktivitetsplaner.   Elevrådet ønsker å lage en 
kampanje rundt språkbruk.  
Elevmobilitet: Skolen har flere nye elever, mens noen har flyttet, både innad i Oslo og til 
utlandet. I dag har skolen 332 elever.  
 
Vedtak: Orienteringen om skole- og klassemiljø tas til etterretning. 

 
Sak 45/21 Orientering fra rektor 

-Nye tilsettinger og endringer i personalet: en lærer, som skulle returnert i uke 39, har sagt 
opp. To nye lærere ansatt i 40% og 12% stilling. I tillegg er det gjort noen interne 
omrokkeringer.  
-Trivsel/arbeidsmiljø: Det er god atmosfære i personalet.  
-Vikarer: Skolen har en utlysning nå som gjelder tilkallingsvikarer. Det har vært et stort 
vikarbehov denne høsten.  
-Status spesialrom og utstyr: Det er behov for å få tilbakeført spesialrommene nå når det ikke 
planlegges nybygg. Skolen mangler i dag musikk- og naturfagrom. Det er behov for at FAU 
bruker sin innflytelse på å få til dette.   

  -FAU – nye ledere: Cecilie Jarlsbo, Einar Laheld 
-Korona: Massetestingen er i gang fra uke 38.  
 

 
Sak 46/21 Eventuelt  
  Neste DS-møter: 17.11., 15.12., 19.01. 
 
Vedlegg:   

1. Tiltaksplan 
2. Progresjonsplan 
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