
 

 

Holmen skole 
 

 

 

 
   

Holmen skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Bjørnveien 109, 0773 Oslo 

Postadresse: 

Postboks 6217 Etterstad 

0602 Oslo 

Telefon:  21 80 21 80 

Org. Nr.: 917526427 
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Sak 21/ 20   Godkjenning av referat fra møte 10.03.02.20. Godkjent, DS er fornøyde med at 

referatene sendes ut så raskt etter møtet.  

 Til informasjon fra sist møte: Monica sendte henvendelse til byrådsavdelingen 

10.2.20 vedr. manglende tilskuddsordning til AKS Pluss. Det er sendt to 

purringer, men byråden har fortsatt ikke svart. Saken følges opp videre.   

 

Sak 22/ 20  Godkjenning av innkalling 26.05.20 – godkjent.  

 

Sak 23/20   Orientering fra administrasjonen, herunder 

- Korona status 

Vi er heldige som har 1.-3. trinn og et helt nytt bygg med gode 

hygienfasiliteter. Klassene er delt inn i to faste grupper (kohorter) med faste 

voksne. AKS følger samme gruppeinndeling som skolen. Lite fravær blant 

ansatte og dermed gode pedagogdekning. Deler dagen i to og har mye 

uteundervisning i tråd med anbefalingene. Det er tilnærmet fullt oppmøte fra 

elevene. Både elever og foresatte er flinke til å følge opp og innrette seg etter 

de regler og anbefalinger som gjelder. Vi har etter beste evne prøvd å 

informere fortløpende. Slemdal benytter seg av rom til sine 1. og 2. trinn. De 

to skolene er helt adskilt og møtes ikke gjennom dagen.   

 

Møtereferat 
 

 

 

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

Gauperaa, Anita Nilsson, Birgitte Kalstadstuen, Trine Lie, Bente Talåsen Boye 

Frafall: Tor Tangen  

Møtegruppe: Driftstyre  

Møtested: Holmen skole, møterom ved persoanlrom 

Møtetid: 26.05.20 kl 18.00  

Referent: Bente Talåsen Boye  

Telefon: 93494750 
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Utfordrende at vi ikke få samlet personalet og drevet pedagogisk 

utviklingsarbeid. Særlig med tanke på innføring av nytt læreplanverk. 

Utfordrende at vi ikke får hatt de møtepunktene som vi hadde planlagt for 

skolestarterne. Mer krevende å bygge skolekultur når vi ikke kan samle 

elevene.  

PLUSS er i en krevende situasjon med tanke på smittevern. Det er mye 

dråpesmitte og tett kontakt mellom voksne og elever. Det er noen barn i 

risikogrupper, men de har vi klart å skjerme. På PLUSS er det ekstra sårbart 

med tanke på sykdom, men vi har heldigvis vært skånet for store 

sykdomsfrafall.  

 

Erfaringer/læringspunkter så langt: 

- Evaluering blant de ansatte pågår nå – hvilke gode eraringer tar vi med oss? 

- Digital skole – mye å hente på f.eks. ovendt undervisning  

- Faste grupper og steder i friminutt og faste voksne som følger opp gir god 

oversikt og mulighet for å følge enkeltelever og grupper tettere. 

- Noen elever profitterer på mindre grupper   

 

   

- Budsjett / regnskap  

Trine Lie:  

 

Det ble lagt frem prognoser på skolens budsjett. Skolen styrer mot et 

mindreforbruk på 1,7 mill., men endringer kan forekomme.  

 

AKS-budsjettet  styrer mot et merforbruk på ca. 300.000. Dette skyldes høye 

lønnskostnader, særlig på PLUSS. Regnskapet viser et unaturlig stort avvik 

(merforbruk) som følgende av manglende foreldrebetaling i koronatiden. 

Dette er vi lovet at skal refunderes.   

 

 

- Fag og timefordeling  

I forrige møte informerte vi om at vi måtte ta igjen timer ved å øke 

timeantallet på høstens 4. trinn til 23 timer. Vi har nå regnet videre og 

kommet frem til at det holder med 22 timer på 4. trinn. Årsaken er at vi har 

hatt flere timer enn det som er minstenormen på 1. og 2. trinn. (20 timer). 

Minstenormen ligger på mellom 18 og 19 timer.  

Det viktige er at timeantallet stemmer når elevene går ut av 7. trinn. Vi jobber 

hele tiden ut fra en fag- og timefordelingskalkulator som hjelper oss å holde 

styr på at vi har riktig timeantall for det enkelte trinn hvert år.  

 

Utfordringen ved å øke timeantallet, på Holmen som på alle andre skoler, er at 

flere timer på skolen, medfører færre timer til AKS. Vi er litt urolige for at 

flere foresatte på 4. trinn velger halvdagsplass da dette vil ha store 

implikasjoner for økonomien. Vi ønsker å tilby et bred og godt utvalg av 

aktiviteter. Noen av løsningene for å holde på elevene er f.eks. å la aktivitetene 

vare lenger utover ettermiddagen. Vi er i tenkeboksen!  
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- Plan for ressurser (kontakt- og ressurslærere) skoleåret 2020-2021 

Ansatt 12 nye pedagoger (inkl. sosiallærer og lærer på 2. trinn som har fått 

fast stilling). Har bevisst rekruttert lærere med erfaring. Denne målrettede 

innsatsen har gitt resultater da vi har ansatt 11 lærere med erfaring og kun en 

nyutdannet.  

Ansatt ny baseleder på AKS med godt rykte og lang erfaring fra AKS. 

Følger fjorårets prinsipp der vi lar 1. trinnslærere ha 1. trinn på nytt for å 

videreføre gode rutiner og prinsipper.  

Det er mange hensyn å ta når lærerkabalen skal legges. Foresatte må forstå at 

de ikke kan få fullt innsyn i prosessene som ligger bak. Kan handle om 

personalpolitikk med mer.  

En klasse har mange elever som krever tett oppfølging – særlig mellom skole 

og hjem. Vi har derfor valgt å ha to kontaktlærere som deler ansvaret for 

denne klassen.  

Alle klasser får informasjon om neste skoleårs lærere onsdag 27. mai.  

 

- Sommeravslutninger 

Vi får dessverre ikke samlet elever og foresatte til sommeravslutninger i år 

pga. koronasituasjonen. Vi vil imidlertid legge opp til klassevise avslutninger i 

skoletiden.  

 

- Mottak av 1. klassinger 

Vi planlegger å ta imot høstens 1. klassinger til klassevise førskoledager 15.-

18. juni da myndighetene åpner opp for at vi kan ta imot inntil 200 personer. 

Barnehagebesøksdagene er avlyst.  

 

- AKS – ferieskole  

I og med at sommerskolen er avlyst, ønsker AKS Holmen å få til noe av det 

samme for våre elever. De arrangerer kurs med fire ulike linjer og spennende 

opplegg; Ekspedisjonen, Holmenmesterne, Star School Musical og Kunst og 

redesign.  

 

 

Sak 24/20   Orientering fra politikerne 

Behov for ny ungdomsskole i bydelen v/ Monika Dypeng. Om litt over to år er det 

ikke nok ungdomskoleplasser i bydel Vestre Aker. Skuffende at 

skolebehovsplanen er utsatt i inntil et år pga. koronasituasjonen.  Bedt om en 

midlertidig redegjørelse for planene som ligger for bydelen. Den siste 

informasjonen er at blinde- og døveskolen i Skådalen er solgt til private aktører. 

Det er skuffende at en slik tomt er solgt til private når den kunne vært utnyttet til 

den tiltrengte ungdomsskolen. Bydelsdirektøren har et ønske om å få til 

omsorgsplasser til personer med omfattende behov og bruke den delen av 

bygningsmassen som tidligere er bruktsom internater. Bydelen har fått tilbud om 

å leie lokalene i et 15 – 20 års perspektiv. Utdanningsetaten har også sett på 

lokalene og vurderer å benytte deler av lokalene til spesialskole.  
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Utfordring at byggene er tegnet av arkitekt Fehn og en del av lokalene er dermed 

fredet. Det foreligger imidlertid nye tegninger som er justert med lovlige 

endringer og muligheter. Det er store muligheter for endringer i 

undervisningsbyggene. Tre alternativer er tegnet ut. Utfordringen er at 

kapasiteten kun er på 220 – 230 elever, med en mulighet for å presse inn 350 

elever. Da mister man en del spesialrom og andre rom som ikke er strengt 

nødvendig.  

Eierne ønsker primært å leie ut til bydelen/kommunen og ikke prolongerer 

leieavtalen med dagens leietaker som er den internasjonale skolen.  

18. mai 2020 ble det sendt brev til Utdanningsetaten for å høre hvilke planer de 

har for ungdomsskole i bydelen.  

Neste avgjørelse tas i september. Da får Den internasjoale skolen tilbakemelding 

på om de kan få leie videre.  

Statped. sitt bygg på Hovseter er også nylig solgt. Monika prøver å finne ut hvem 

som har kjøpt tomten.  

Enighet om at det er ønskelig fra Holmen DS at våre barn får gå på ungdomsskole i  

vår bydel. Lurt tiltak å spille ballen inn til bystyret. En far på 2. trinn kan bistå  

med kommunikasjon videre.  

Det planlegges et snarlig møte mellom politkere og foreldregruppen snarlig. 

Vibeke og Monika tar initiativ til dette. Viktig at skole, politikere og foresatte 

snakker med samme budskap utad. På Holmen PLUSS er det mange ressurssterke 

foreldre som også bekymrer seg for ungdomskoleplass for sine barn med 

spesielle behov. Viktig å hekte på ressurspersoner i denne foreldregruppen også.   

 

 

Sak 25/20  Orientering fra FAU 

Ingen saker. FAU har ligget brakk som følge av koronasituasjonen. Har hatt 

løpende dialog med foresatte og skolens ledelse.  

 

Det har nylig vært en trafikkbefaring rundt nye Slemdal skole. FAU ønsker å 

etablere kontakt med de som deltok på befaringen da noen av trafikktiltakene på 

de to skolene kan berøre hverandre. Monika sjekker hvem som deltok og melder 

tilbake.  

 

Ros til FAU og foresatte for trafikkpatruljering om morgenen. Opplever at 

foreldregruppen er positiv til å sta trafikkvakt om morgenen.  

 

Ønsker på lang sikt å etablere en trafikkhjertesone som er en bilfri sone rundt 

skolen.  

 

 

Sak 26/20 Opprettelse av skolefond – Holmen skoles venner. Fond med midler til 

elevenes beste.  
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DS er positive til forslaget og FAU ønsker å se videre på muligheten til å opprette 

et slikt fond. FAU ser behov for å bruke et slikt fond til å finansiere f.eks.  

transport til leirskole.  

 

Sak 27/20 Eventuelt  

 

Avtalte møtedatoer for høsten 2020: 08.09.20 og  17.11.20.  

 

 

Ledelsen har følgende forslag til møtedatoer for vårsemesteret.   

 

19.01.2020  

23.03.2021 

25.05.2021 

 

  Møtene foreslås med samme tidsramme: kl. 18 – 20. 

  Møtedatoer vedtas på neste møte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Bente T. Boye, assisterende rektor  

 

 


