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Holmen skole, referat fra drifstyremøte, 18.01.22 

Dagsorden: 
 

Sak 01/22   Godkjenning av referat fra møte 16.11.21 

Godkjent 

 

Sak 02/22  Godkjenning av innkalling og dagsorden av 18.01.22  

Godkjent 

 

Sak 03/22 Budsjett og strategi:  

Budsjett:  

Det er svært utfordrende å ha budsjett skole og PLUSS i samme tildeling. Vi må 

bryte ned budsjettene for å se hvor utgiftene ligger. Optimalt sett skulle vi ønske 

at vi fikk en budsjettramme for ordinær skole og en budsjettramme for 

spesialavdelingen. Da hadde det vært enklere å holde budsjettoversikt og holde 

kontroll på hva de ulike avdelingene har av inntekter og utgifter.  

 

Største delen av budsjettet brukes til lønnskostnader. Vi ligger i år ca 2 

lærerstillinger over lærernorm. I tillegg til det har vi måtte ansette 2 lærere 

 

Referat 
 

 

 

Til stede: Vibeke Krohn, Julie Remen Midtgard, Monika Dypeng, Terje Bjøro, Åsmund 

Sollien Schau, Mona Bryn, Anita Nilsson, Birgitte Kalstadstuen, Trine Lie 

 

  

Fravær: Mona Bryn (ikke fått innkalling) 

Møtegruppe: Driftstyre  

Møtested: Holmen skole, møterom ved personalrom 

Møtetid: 18.01.22 kl 18.00  

Referent: Åsmund Sollien Schau 
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ekstra som følge av at vi har elever som trenger tettere oppdekning. Disse 

elevene får vi ikke noe midler for. 

 

Lærer som slutter 1. februar blir ikke erstattet. Når rektor går av 1. mars blir 

arbeidsoppgavene fordelt på de andre i ledergruppen frem til ny rektor blir 

tilsatt.  

 

Det er viktig at det løftes frem at tildelingsmodellen slår uheldig ut for skolene i 

Vestre-Aker. Driftsstyrene og FAU i områdene kan løfte utfordringene frem felles. 

Det gir større tyngde.  

 

Vi hadde med oss en mindreforbruk på 1,8 mill fra 2020. I følge 

selvstendinghetserklæringen vedtatt på DS i mars 2021 så skulle noen midler 

videreføres som en buffer til 2022. Det ble satt en sum på 1,2 mill. Det ble gitt 

tilslutning om bruke midler til kunstverk i skolen, innkjøp av lærebøker samt 

vikaroppdekking. Alle disse tingene er realisert.  I tillegg ble det vedtatt å bruke 

penger til å isolere klubbhuset innvendig. Isoleringen er ikke gjennomført. Av 

skolens overskudd ser det per i dag ut til at vi har et mindreforbruk på ca. 

700,000. Dette kan endre seg fordi vi fortsatt mottar fakturaer fra 2021.  

 

Strategi:  

Fokusområder dette skoleåret er:  

• Videre implementeringsarbeid av LK 20  

• Systematisk arbeid med språk- og leseopplæring  

• Det gyldige VI - samarbeidslæring 

 

Strategidokumentet blir sendt ut til medlemmene av Driftsstyre når den er klar. 

Frist for innlevering er 20.februar 2022.  

Den nye årsplanen/temaplanen blir vist på neste Driftsstyremøte. 

 

 

Sak 04/22        Orientering fra politikerne 

▪ Det er bevilget ekstra midler (500 000 kr.) til frivillighetssentralen. Mange 

av  pengene skal gå til barn og unge. Pengene er bevilget fra 

bydelsutvalget. 

▪ Monica har fått mange henvendelser fra ulike FAU-styrer om 

tildelingsmodellen. 

▪ FAU kan søke om frivillighetsmidler fra Vestre Aker bydel. Søknadsfristen 

er 1. mars. Vi kan  ikke søke om midler til drift, men inn mot 17. Mai, 

Holmens skoles venner,  vennskapsettermiddag osv.  
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Sak 05/22 Orientering fra FAU  

- Utgår  

 

 

Sak 06/22  Orientering fra administrasjonen, herunder 

   

- Koronastatus  

o Oppstarten etter jul har gått greit. Vi har noen i personalet som er 

borte på grunn av smitte og karantene. Det er ikke mange barn som er 

smittet per nå. Vi venter på toppen som kommer nå fremover. Det er 

litt utfordringer med å skaffe vikarer.  

o Situasjonen før jul ble behandlet på en god måte. Med over 50 ansatte i 

karantene, smittet eller på grunn av annen sykdom, gjorde det 

situasjonen svært spesiell. Holmen skole gikk over til hjemmeskole en 

dag før resten av Osloskolen. 

 

- Orientering om nysgjerrigpertema frem til vinterferien  

o Vi er godt i gang med fellestemaet som handler om å være nysgjerrig 

og utforskende. Ukentlig sendes det livesendinger fra 

nysgjerrigperlaben til alle klasser. I tillegg forskes det i alle klasser om 

dagen. Den årlige nysgjerrigperkonkurransen som er blitt arrangert av 

forskningsrådet er avviklet. Vi arrangerer derfor vår egen 

konkurranse.  

 

- Endring i leirskoleavtale  

o Skolen har inngått avtale med Aarholt-tunet fra og med 2024. Avtalen 

gjelder i første omgang frem til 2026. Oppholdet er på fire dager/tre 

overnattinger. 

o Skolens ledelse er i dialog med utdaningsetaten for å få på plass en 

leirskoleavtale for elevene på PLUSS. Elevene på PLUSS har rett til 

leirskoleopphold på lik linje med elevene i ordinær skole, men trenger 

tilpasninger både med hensyn til leirskolested, transport og antall 

overnattinger. Enkelte av elevene på PLUSS vil ha like stor glede av en 

dagsutflukt som overnattinger, men dette må godkjennes som et 

fullverdig leirskoletilbud før det evt gjennomføres.   

 

 

Sak 07/22 En times reduksjon i åpningstid for AKS på Holmen PLUSS.  

Miljøpersonalet på PLUSS har ikke noe møtetidspunkt for planlegging og 

organisering. Av den grunn ønsker skolen å redusere AKS-tilbudet med en time så    

det blir ivaretatt. Driftsstyre gir tilslutning til at PLUSS får mulighet til å prøve 

ordningen med redusert åpningstid frem til sommeren, under forutsetning av at 
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det gjøres en evaluering som legges frem for driftsstyret i det siste møtet før 

sommeren. I evalueringen er det viktig å løfte frem foreldrestemmen. 

 

 

Sak 08/22 Orientering om prosess rundt tilsetting av ny rektor  

Utlysningsfristen går ut 21. Januar. Det er usikkert når ny rektor er på plass. 

Vibeke takker Tor for innsatsen han har lagt ned for Holmen skole. Fra første 

stund har Tor ivaretatt elever, foreldre og ansatte. Tor har levert med høyt 

engasjement gjennom alle årene fra 2018.  

 

Sak 09/22  Avklare hvem som skal være leder av DS frem til sommeren   

For å ha god kontinuitet fortsetter Vibeke som leder av DS, i første omgang frem 

til sommeren.   

 

Sak 10/22 Eventuelt  

 

 

 

 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

 

 


