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Holmen skole, referat fra drifsstyremøte, 19.01.21 

 

 

Godkjenning av referat fra møte 17.11.20 

- Godkjent 

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden av 19.01.21  

- Godkjent 

 

Sak 01/21  Budsjett og strategi:  

- Orientering om budsjettavslutning 2020 og oppsett av nytt budsjett for 2021.  

Strategisk plan har fått utsatt frist til 20.februar, og blir dermed ikke presentert i dette 

møte. Strategisk plan blir sendt ut når den er klar.  

 

Tilskudd til elever som går på AKS, PLUSS. Politikerne sender brev til bystyret med 

spørsmål om hvordan dette finansieres. Det er en skjevfordeling i tildeling av penger til 

elevene på PLUSS for skole og AKS, hvor det tildeles mindre for AKS enn skole.  

 

Budsjett: godkjent 

 

   

 

 

Møtereferat 
 

 

 

Til stede: Per Barth Lilje, Monika Dypeng, Terje Bjøro,  Kristian Gauperaa, Vibeke Siljan 

Krohn, Trine Lie , Anita Nilsson, Åsmund Sollien Schau, Tor Tangen 

Frafall: Birgitte Kaldstadstuen 

Møtegruppe: Driftsstyre  

Møtested: Holmen skole, personalrommet 

Møtetid: 19.01.21 kl 18.00  

Referent: Åsmund Sollien Schau 

  



 

 
   

Utdanningsetaten  

Holmen skole  

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Bjørnveien 109: 

0773 Oslo 

Telefon: +47 22 14 70 00 

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Merk e-post med Holmen skole  

 

Sak 02/21 Nytt fra politikerne:  

- Det er lagt inn en ekstra stilling til helsesykepleier som skal dekke tre ungdomsskoler 

- Beslutning rundt skolegrenser for elever som skal på ungdomskolen fra Smestad, 

Vindern, Slemdal og Skøyen er fortsatt ikke landet.  

- Det er fortsatt uklart hvor elevene fra Holmen skal starte på ungdomsskolen. 

Rektor sender en forespørsel til Utdaningsetaten om det medfører riktighet at Smestad 

har fått prioritet før Midtstuen mtp rehabilitering, og dersom dette medfører riktighet – 

hva da med ungdomsskolekapasitet for Holmenelevene. 

 

Sak 03/21  Nytt fra FAU 

- FAU kommer ikke til å samles fysisk denne våren. Det er viktig å lage en god plan for 

hvordan FAU skal fungere når det ikke blir fysiske møter. 

- Kulturgruppa lager et alternativ A og B rundt 17. mai 

- Skolefaggruppa har spilt inn en del spørsmål til skolens ledelse som de ønsker 

avklaringer på. Planen er å lage en FAQ (frequently asked questions) på skolens 

hjemmeside. Dette som et ledd i å gjøre informasjonsarbeidet til administrasjonen 

enklere.  

 

Sak 04/21 Nytt fra skolen:  

- Koronaoppdatering: 

o Fortsatt på gult nivå. Elevene merker lite til at vi er på gult nivå. Vi har gjort noen 

begrensninger på personer i ledelse og stab som kan være på tvers i skolen. 

- Orientering om nytt felles tema for skolen, Nysgjerrigper: 

o  Høy elevdeltakelse med undring og nysgjerrighet. Passer veldig godt inn i 

fagfornyelsen med fokus på undring, tverrfaglighet, elevdeltakelse, jobbe digitalt 

og dybdelæring. Alle klassene skal levere inn et bidrag til 

nysgjerrigperkonkurransen.  

o Har også fokus på læringsgropa, fixed og growth mindset.  

- Rekruttering: 

o Lyser ut inntil 6 stillinger for høsten. Det blir lyst ut både kontaktlærerstillinger, 

ressurslærerstillinger/spesialpedagog og en stilling som kan kombineres mellom 

ordinær og PLUSS (spesialpedagog). Vi søker spesielt etter lærere med 

kompetanse innen de praktisk estetiske fagene, engelsk og naturfag. Stillingene 

lyses ut i slutten av januar. 

 

Sak 05/21  Eventuelt 

- Opprettelse av skolemiljøutvalg. Hvem og hvordan?  

o Mange skoler legger møtene i skolemiljøutvalget i forkant av DS-møtene. Vi 

avventer å starte opp med skolemiljøutvalg til høsten når vi har elever på 5. trinn 

- Trivselsundersøkelsen: 

o Resultatene blir presentert for lærere i februar. Medlemmer av DS vil få 

resultatene/oppfølgingspunkter etter dette. 

 


