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Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bygdøy skole 

   

       

Protokoll fra driftsstyremøte 18.05.20 
 

Tilstede:  Astrid Giskegjerde, foreldre representant og leder    

Anouska Godtfredsen Andenæs, foreldrerepresentant (deltok via facetime) 

 Tommy Gilen, politisk representant  

Heidi Park, politisk representant  

Anne Lise Bergenheim, politisk representant 

Anders Leikarnes, ansatte representant 

Marit Sømme, ansatte representant   

  Svein G. Olsen, rektor og sekretær for DS 

Famke B. Van Veen, ass. rektor 

 

 

Sak 10/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent. 

 

Sak 11/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 20.01.20 

 Vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.01.20 er godkjent. 

  

Sak 12/20 Koronakrisen 

Rektor redegjorde for skolens håndtering av koronakrisen, med prioriteringer og 

smittevernregler. Beredskapsplanene er endret og oppdatert. DS ønsker en 

gjennomgang av oppdatert beredskapsplan på neste møte. 

Skolen ble tilbudt lån av lokaler på Fredriksborg og Villa Grande, men valgte i denne 

omgang å takke nei til bruk/lån av andre lokaler. Begrunnelsen for dette er at det er 

vanskelig å skaffe renhold til eksterne lokaler, og det vil være en merutgift. Aller 

vikrtigst er at det for denne perioden er best for elevene å komme tilbake til det bygget 

og de omgivelsene de er vant til. Dersom smittevernreglene er like strenge som nå når 

vi starter nytt skoleår, så vil skolens ledelse revurdere tilbudet, og er takknemlig for at 

det finnes mulige løsninger.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 13/20 Årsregnskapsrapport/disponering av merforbruk for 2019  

Sakspapirene ble oversendt til møtet 09.03. Dette møtet ble ikke avholdt på grunn av 

koronasituasjonen. Årsregnskapet ble gjort rede for på møtet 20.01 og levert innen 

fristen, med forbehold om godkjenning fra DS. Merforbruket er kjent for DS. 

Vedtak: Årsregnskapsrapporten per 31.12.2019 med disponering av merforbruk er 

godkjent. 

  

Sak 14/18 1. tertialrapport 2020 med prognose for årsregnskap 2020 

 Rektor la fram tallene etter årets første fire måneder. Det er i hovedsak bedre prognose 

på lønn. Forbruket har vært lite de siste ukene pga. stengt skole. Det ligger likevel an 

til et merforbruk på kr 108000,- i prognosen for året. 

 Vedtak: 1. tertialrapport med prognose for årsregnskap tas til etterretning.  

 Driftsstyret er bekymret for den økonomiske situasjonen til aktivitetsskolen, og ønsker 

en redegjørelse og tiltaksplan presentert på neste møte. 

 



Sak 15/18 Fullstendighetserklæringen 

 Fullstendighetserklæringen redegjør for at det ikke finnes misligheter eller mislighold 

av regnskap, ressurser eller materiell som skolen har ansvar for. Saken ble sendt inn 

innen fristen med forbehold om DS sin godkjenning på første møte. 

Vedtak: Fullstendighetserklæringen godkjennes og underskrives av DS-leder. 

 

Sak 16/20 Fag- og timefordeling/rammetimetall 

Rektor la fram forslag til disponering av fag og timer for skoleåret 202021. I planen 

reduserer skolen antall årsverk med 1,6, mens ønsket var reduksjon på 2 hele 

stillinger. Ledelsen  ser på muligheter til å spare inn på andre poster.  

Vedtak: Driftsstyret vedtar skolens forslag til fag- og timefordeling/rammetimetall for 

skoleåret 2020–2021. 

 

Sak 17/ 20 Ordensreglement for Bygdøy skole 

Ordensreglement vedtatt av DS 18.09.19 var vedlagt innkallingen. Ordensreglementet 

baserer seg på saksbehandlingsregler og veiledning til reglement for orden og 

oppførsel i Oslo kommune. FAU har bedt DS om lov til å tydeliggjøre ovenfor 

foreldrene skolens ulike reaksjonsalternativer som er fastsatt. 

 

Vedtak: Skolens ordensreglement opprettholdes. Reaksjonene benyttes slik de er 

beskrevet. FAU sammen med skolens administrasjon utarbeider forslag til hvordan 

øke informasjon om og forståelse av reglene og hva som skjer konkret ved brudd på 

disse. Erfaringene i dette arbeidet tas med når reglementet for skoleåret 2020–2021 

skal vedtas til høsten. 
 

Sak 18/20 IKT 

Rektor redegjorde for tidsplan for innkjøp og opplæring. En endringsgruppe er 

etablert. Erfaringsbesøk til andre skoler må vente så lenge koronasituasjonen er som 

nå. Det er kjøpt inn 48 brukte Ipader fra Smestad skole. 100 nye Ipader er ankommet 

og settes nå opp for elevbruk så fort det lar seg gjøre. 

Bygdøy skole kommer til å ha  en IT dekning på 1: 1,4 ved skolestart høsten 2020. 

Ambisjonen er 1:1 i løpet av 2021. Driftsstyret sa seg veldig fornøyd med den kraftige 

forbedringen som nå er i gang på IKT området. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning.  

 

Sak 19/20  Skole- og klassemiljø 

Rektor forteller om skolens utfordringer på generell basis, og takker for drahjelp fra 

FAU i arbeidet. Det er en vei å gå fortsatt, og ulike tiltak prøves ut.  

Det har vært laget 4 aktivitetsplaner fra januar og til nå.  

 Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 20/20  Orientering fra rektor 
- Nye tilsettinger nødvendig: 3 nye lærere og 1 inspektør, samt omdisponering av en 

stilling til miljøarbeider med IKT-ansvar. 

- Nybygget: Skolebehovsplan sendes på høring 01.04.20. Frist for innspill er 07.06.20. 

Denne har senere blitt utsatt til neste år på grunn av koronasituasjonen 

- Medlemmer til Skolemiljøutvalget fra DS er Tommy Gilen (fast medlem) og Anne 

Lise Bergenheim (varamedlem) 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 21/20 Eventuelt  
- Neste møte blir 17/6 kl 16 – med bl.a. beredskapsplan og BAKS på agendaen. 

   

 

   
 

Astrid Giskegjerde     Svein G. Olsen 

Leder av driftsstyret      rektor/sekretær i driftsstyret 


