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Sak 28/ 20   Godkjenning av referat fra møte 18.06.20 

  Godkjent 

 

Sak 29/ 20  Godkjenning av innkalling 08.09.20  

  Godkjent 

 

Sak 30/20  Orientering fra administrasjonen 

Har vært en fin start med 10 nye pedagoger og ny sosiallærer. Har vært en 

utfordrende start med tanke på restriksjoner på grunn av covid-19. Før skolestart 

har vi 5 dager til planlegging. I arbeidet med å bygge en kultur på Holmen skole er 

det viktig at det er fokus på det sosiale. Smittevernhensyn har gjort dette 

krevende. I tillegg til mange nye pedagoger har skolen tatt imot 100 nye 

førsteklassinger fordelt på fire klasser.  

Første skoledag for førsteklasse ble organisert rundt opprop i to omganger. 

Skolen har fått til gode overføringer der det har vært bytte av kontaktlærere.  

 

- Koronastatus 

 

Møtereferat 
 

 

 

Til stede: Per Barth Lilje, Monika Dypeng, Terje Bjøro. Vibeke Siljan Krohn, , Anita Nilsson, 

Birgitte Kalstadstuen, Åsmund Sollien Schau, Tor Tangen 

Frafall: Kristian Gauperaa 

Møtegruppe: Driftsstyre  

Møtested: Holmen skole, møterom ved personalrom 

Møtetid: 08.09.20 kl 18.00  

Referent: Åsmund Sollien Schau 

Telefon:  
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o Bygget er lukket for foreldre. De får kun tilgang på fredager etter 

skoleslutt. Det har nok gjort noen foreldre mer engstelige da de ikke 

kan komme inn i bygget (spesielt foreldre på 1.trinn). 

o Det er utfordrende å dekke opp med vikarer når personalet blir syke 

med tanke på de strenge reglene som gjelder for oppmøte.  

o AKS kjører nå klassevise aktiviteter som igjen fører til at de ikke klarer 

å tilby det breddetilbudet som AKS er kjent for å tilby. AKS leder og 

baselederne jobber med å tilby et godt, alternativt tilbud. 

o Klassene anses som en kohort. Ute kan trinnet være sammen og 

elevene er delt inn i faste områder ute i storefri. Lærere på de ulike 

trinnene dekker opp for sitt trinn ute.  

o Vi får ikke gjennomført store elevaktiviteter (fellessamlinger, turdager 

for hele skolen osv.) som bygger et godt skolemiljø på tvers av 

klassene. 

o Det er krevende å dekke inn utgifter rundt stort fravær i personalet og 

innkjøp for å forebygge sykdom. Utgifter knyttet til covid-19 føres på 

en egen postering slik at vi har oversikt over tilleggsutgifter.  

o Foreldrene er bekymret og tar mye kontakt – dette er tidkrevende for 

lærere, baseledere og skolens ledelse.  

 

- Skolens arbeid med fagfornyelsen 

o Vi brukt planleggingsdagene godt selv om det ikke var mulighet til 

samarbeid på tvers av trinnene 

o Udir har laget mange fine ressurser som vi bruker i personalet 

o Elementer fra Fagfornyelsen handler om dybde læring, tverrfaglighet, 

kritisk tenking, være nysgjerrig, skape undring i fagstoffet og se 

relevans i læringen. 

o Læreren skal bli mer veileder enn formidler.  

o Fokus på kompetanseoppgaver 

o Skolen har tre fellestemaer som det skal jobbes med gjennom året 

 Tema 1: vennskap 

 Tema 2: nysgjerrigper 

 Tema 3: natur 

 

- Satsninger dette skoleåret 

o Samarbeid med Apple om hvordan vi kan drive frem god og kreativ 

undervisning med læringsbrettene. 

o Samarbeid med Lesesenteret i Stavanger med fokus på lesing og bruk 

av bibliotek, særlig rettet mot 3. og 4.trinn 

 

- Opprettelse av 4.trinnsbase på AKS 

o 4. trinn er de eneste elevene som har et eget AKS-rom.  Det var 

høytidelig åpning av rommet nå etter skolestart. 

 

- Svømming 
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Rektor glemte å orientere om at det tilbys svømmeundervisning dette 

skoleåret på 2.,3. og 4.trinn. Opplegget blir noe redusert på grunn av 

koronarestriksjoner.  

 

Sak 31/20  Orientering fra politikerne 

Det har vært avholdt to møter med Avdeling for skoleanlegg vedrørende 

ungdomsskoletilhørighet for Holmenelevene. Bakgrunnen for møtene var at 

Driftsstyret ved Holmen skole er bekymret over at det ikke foreligger et godt 

tilbud til Holmen sine elever i 2024. I tillegg planlegges det et møte med alle 

FAUene fra området hvor det kan drøftes felles saker, blant annet mangelen på 

ungdomsskoler på Oslo vest. Det er fint med en felles foreldrestemme rundt 

viktige saker som gjelder for skolen. Det er planlagt å benytte seg av Mathilde 

Tybring-Gjedde for å knytte en stortingspolitiker inn i arbeidet med å løfte 

skolespørsmålet.  

Utfordringen for Vestre-Aker er at det mangler ungdomskoleplasser. Det er tenkt 

at elevene på Holmen skole skal knyttes til Midtstuen skole. Det betyr at 

Midtstuen skole må rehabiliteres og elevene blir flyttet til FO-bygget.  

Det er mange skoler som er tenkt inn mot Midtstuen. Foreldre og 

administrasjonen ved Holmen har spilt inn spørsmål om elevtallet stemmer med 

først tenkt elevtall. ASA redegjorde for beregningene i møte avholdt 31.08.20.  

Det er en viktig verdi at vi har en nærskole og at det ikke dukker opp privatskoler. 

Fremover må vi jobbe på alle nivåer for å få en løsning med å løse 

kapasitetsutfordringen på ungdomsskolene i bydelen / Oslo vest.  

 

Sak 32/20   Orientering fra FAU 

- Første FAU-møte mandag 14. september 

- Fokusområder: 

o Trafikksituasjonen 

o Skolevakter 

o Sosiale- og kulturelle arrangementer 

o Vennskap 

 

Sak 33/20 Eventuelt  

  Ingen saker  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


