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Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Bygdøy skole 

   

          Oslo, den 24.09.20 

Driftsstyrets medlemmer 

 

PROTOKOLL FRA DRIFTSSTYREMØTE ONSDAG 23.09.20  

   

TIL STEDE:   Anouska Godtfredsen Andenæs, foreldrerepresentant    

Tommy Gilen, politisk representant (H) 

Heidi Park, politisk representant (A) (på teams) 

Anne Lise Bergenheim (V) 

Mari Sveen, ansattrepresentant 

Ina Elisabeth W. Gilbo, ansattrepresentant  

  Svein G. Olsen, rektor og sekretær for DS 

Famke B. Van Veen, ass. Rektor 

Silje Kroglund, inspektør 

 

FORFALL:     Astrid Giskegjerde, foreldrerepresentant 

 

 

Sak 31/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent. 

 

Sak 32/20 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 17.06.20 

  Vedtak: Protokoll fra styremøtet 17.06.20 er godkjent.  

   

Sak 33/20 Skoledriftsrapport/regnskap for skole og Aktivitetsskolen pr. august 

  Behandles sammen med sak 34/20. 

Skolen har færre elever enn i fjor: 356 mot 331. Dette påvirker skolens inntekt 

for inneværende budsjettår. Nedgangen i elevtall skyldes først og fremst at det 

gikk ut tre 7.klasser i vår og begynte to klasser på 1.trinn. Prognosen er satt til 

et merforbruk på ca.en halv million. Erfaringsmessig kommer det noen ekstra 

midler mot slutten av året. Det gjenstår å se om det kommer noe i år.  

 

På BAKS er det vanskeligere å sette en prognose. Avviket er i dag på 

1,270`.Corona krever økt bemanning fordi elevene er delt i kohorter. 

Organiseringen gir økte utgifter. Det er også vanskelig å styre økonomien når 

foreldre skal ha innbetalinger tilbake for den stengte perioden, samtidig som de 

ansatte ikke kunne permitteres.  

 

Pr. i dag er det ikke mulig å spare mer på BAKS enn det som allerede gjøres. 

Alt av ekstrautstyr kommer nå fra Bygdøy skoles venner. Tilbakebetalingen må 

skje over lengre tid.  

 

Det er ca. 160 elever på BAKS. Det er ikke noe synlig nedgang i elevtallet her.  

 



Budsjettet kommer i dag. Det skal kommer ekstra midler til kommunene, men 

den direkte bevilgningen til Bygdøy skole er ikke kjent.  

 

Det skal gis tilbud om gratis AKS for 2.trinn i Frogner bydel fra år 2021.  

 

Vedtak: Regnskapet pr. 31.08.20 tas til etterretning. 

 

Sak 34/20 Tertialrapport 

 Rektor legger fram økonomistatus, rapport og prognose for regnskap ved årets 

slutt. 

 

 Se sak 33/20 

 Vedtak: Tertialrapporten tas til etterretning.  

 

Sak 35/20  IKT 

Orientering om innkjøp og bruk av IKT på Bygdøy skole. Planer og framdrift 

og endringssgruppens arbeid legges fram for DS. 

 

Skolen har gått til innkjøp av Ipader til fem trinn (3-7). Det er utarbeidet IKT-

planer som er godkjent av skoleeier. 1.og 2.trinn har noen IPader hver som de 

bruker til stasjonsundervisning. Alle elever får tilbud om å låne med seg Ipad 

hjem. De må da signere på en utlånskontrakt og et erstatningsansvar.  

 

Selve bruken av IPaden drives frem av en implementeringsgruppe bestående av 

lærere fra 4. og 5. Trinn. Skolen har hatt forelesning av Microsoft på 

plandagene og besøk fra en annen skole tidligere i vår. Planlagte skolebesøk 

utgikk p.g.a. stengte skoler.  

 

Skolen har valgt å bruke teams i stedet for Showbie, da det er 

kostnadsbesparende.  

 

Implementeringsgruppen er enige i at læringsbrettene skal brukes som et 

supplement til andre læringsressurser. De skal bidra til økt motivasjon, til 

variasjon i opplæringen, raske tilbakemeldinger og tilpasset opplæring.  

 

 

Sak 36/20  Ordensregler 

  Ordensregler for Bygdøy skole presenteres og drøftes. 

 

Verken elevrådet eller DS har innspill til ordensreglene. FAU-leder har laget et 

nytt oppsett som skolen kan bruke.  

 

  Vedtak: Ordensreglene for Bygdøy skole 2020-2021 vedtas. 

 

Sak 37/20 Skole- og klassemiljø 

 

Skolen jobber med å håndheve ordensreglementet strengt. FAU støtter skolen i 

å være strenge. Det er viktig at FAU støtter opp dersom noen foresatte ikke 

respekterer regler og reaksjoner.  

 

Pr. i dag har skolen en pågående aktivitetsplan på trinn 1-4 og tre under 

oppseiling på 5-7. Skolen bør ha en lav terskel for å utarbeide akt.planer.  

 



Ordningen med elevmegling har vært kommunisert for dårlig ut til foresatte. 

Skolen hadde Connect som program tidligere, men gikk så over til Mitt valg. 

Skolen er fornøyd med dette opplegget. Tre lærere er nå skolert i elevmegling, 

i tillegg til at hele personalet ble skolert i januar 2020. Elevene på 6.trinn ble 

skolerte i fjor og noen av dem har søkt om å få bli elevmeglere. Hjemmesiden 

er nå oppdatert mer mer informasjon. I uke 41 kommer en mer detaljert 

beskrivelse av hvordan elevmeglingen konkret gjennomføres på Bygdøy skole.. 

Det megles nå kun for elever på trinn 1-4.  

 

Sak 38/20 Korona 

Ingen barn eller voksne på skolen har vært smittet så langt, men flere ansatte 

har vært i karantene og flere er testet. Skolen har også flere ansatte i 

risikogruppen eller som bor sammen med noen som er i risikogruppen. Skolen 

har utarbeidet en plan for gult og rødt nivå. Både bydelen og skoleeier bistår 

dersom det skulle oppstå smitte på skolen. Det er ikke gitt signaler til skolen 

om endringer i åpningstider.  

 

Hjemmeundervisning: Skolen går ut med mer informasjon før høstferien. 

Saken er behandlet i MBU og i klubben, da det også handler om lærernes 

arbeidstid. Overføring av undervisningen på teams igangsettes ikke. Det 

handler om personvern. Retningslinjer rundt dette er gitt av skoleeier.  

 

 

Sak 39/20 Orientering fra rektor  
-Nytt skoleår – oppstart, elevtall: Det har vært en rolig og fin oppstart av 

skoleåret.  Elevene virker fornøyde og det er mindre uro enn i fjor. De er 

spesielt flinke til å stille opp fint utendørs. Elevtallet har gått noe ned. Det har 

vært vellykket å ansette en IKT-medarbeider/miljøarbeider. Skoleledelsen er 

komplett og har et godt samarbeid.  

 

-Status strategisk plan og oppstart og utviklingsarbeid i forbindelse med ny 

læreplan: Skolen er i rute med planlagte tiltak. Det jobbes godt med ny 

læreplan. De grunnleggende ferdighetene skal være i fokus som før. 

Prøvekalenderen er ikke endret.  

 

-Nye elevrådsledere –nytt elevråd: Niki og Fillip på 7.trinn er nye ledere. Det 

arbeides med et årshjul og noen hyggelige kampanjer.  

 

-Stillingsinstrukser aktuelle ansatte: Instruks for IKT/miljøarbeider, sosiallærer 

og skoleassistenter var lagt ved innkallingen. På spørsmål om hvorvidt 

sosiallærer deltar i konflikthåndtering på skolen, svarer rektor at hun kun har 

dette som oppgave på 4.trinn. BAKS har søkt om midler til 

konflikthåndteringskurs. Kan skolen lære opp assistentene internt? Skolen har 

en lærer som veileder assistenter og nye lærere.  

 

Sak 40/20 Eventuelt  

 

Skolebehovsplanen: Det er gitt signaler om en endring i planene for Bygdøy 

skole. Uansett utfall vil det være behov for en rehabilitering av bygget, og 

spesialrommene trenger en oppjustering. Når ny skolebehovsplan foreligger, 

vil gjerne rektor at FAU engasjerer seg her.  

 

Skolen har en pågående sak hos fylkesmannen knyttet til retten til et trygt og 

godt læringsmiljø.  



I oktober 2020 ble det gjennomført et stort møte på skolen hvor FAU, DS, 

elevrådet, tillitsvalgte m.fl. Deltok. Temaet var hva som kjennetegner en god 

skole. Det ville være fint med et nytt slikt møte.  

 

Ledergruppen jobber med en kanalvalgsstrategi i møte med foresatte.  

 

BAKS innkalles til neste DS-møte og elevrådet til siste møte før jul.  

 

 

 

 

 

Tommy Gilen  (for Astrid Giskegjerde)  Svein G. Olsen 

Leder av driftsstyret      rektor/sekretær i driftsstyret 

 

Vedlegg: IKT-kontrakter 


