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Sak 06/21  Strategisk plan for 2021 – kort gjennomgang med muligheter for kommentarer og innspill 

(dokumentet er tidligere sendt til alle medlemmer av DS)  

 

• Har redusert antall fokusområder ned til tre områder. Strategiene er mer komprimert og spisset for 

året. Fokusområder er systematisering av begynneropplæringen, det gyldige vi (samarbeidslæring) og 

implementering av nytt læreplanverk.  

 

Strategisk plan ligger tilgjengelig på skolens hjemmeside.  

 

Tilslutning fra Driftsstyret om at strategisk plan er et godt dokument 

 

 

Sak 07/21 Budsjettavslutning 2020 og selvstendighetserklæring 2021 – kort   
 gjennomgang med muligheter for kommentarer og innspill (dokumenter sendt  
 tidligere til alle medlemmer av DS)  

 

• Det er er mindreforbruk på skole  

• Det er et merforbruk på AKS. Innsparinger på AKS for 2021 må skje via lønn.  

 

Budsjettavslutning og selvstendighetserklæring ble godkjent. 

 

 

 

Sak 08/21 Nytt fra politikerne:  

• Gravearbeidet på Ris er snart i gang. Paviljongen vil dermed bli bygget. Elevantallet vil bli noe redusert 

på grunn av endrede skolegrenser. Som følge av dette vil det bli opprettet språkklasser for flyktninger 

med språkopplæring for inntil 2 år. Paviljongen er tenkt å stå i 7 år. Paviljongen bygges på 

basketballbanen. En erstatningsbane vil bli bygget.  

• FAU på Vinderen har startet en aksjon med tanke på trafikksituasjonen i Vinderenkrysset. 

• Det er kommet tegninger av nye Midtstuen skole. Det planlegges byggestart det året de første 

elevene går ut av Holmen skole.  

• Det blir opprettet en ekstra stilling som helsesykepleier som skal deles mellom Hovseter, Midtstuen 

og Ris. 

 



 

 

 

Sak 09/21  Nytt fra FAU 

 

• FAU har opprettet en egen Facebookside. Tanken er at siden skal kunne avlaste skolen rundt ulike 

spørsmål. 

• FAU har fått avslag rundt opphøyet gangfelt i Hemingveien og blinkende lys i Holmenkollveien 

• 17. Mai: Jobber etter tre ulike alternativer (et ordinært arrangement, et heldigitalt arrangement eller 

et miniarrangement i skolegården kohortvis) Vibeke og Tor skal møtes over påske for å se på saken. 

 

 

 

Sak 10/21 Opprettelse av 5.trinnsbase på AKS. Orientering ved AKS leder, Cato Holmen.  

 

• Cato ønsker å lage trygge rammer for barna etter at de er ferdig på 4. trinn.  Det har kommet flere 

henvendelser fra foreldre som ønsker at AKS-tilbudet skal fortsette over på 5. trinn. AKS-begrepet vil 

bli byttet ut med Klubben for å skape et nytt innhold som elevene i stor grad vil være med å forme.  

 

Driftstyret slutter seg til forslaget fra Cato om opprettelse av Klubben. 

 

• Pandemien har gjort store inngrep på organisering av dagens AKS-tilbud. Det er ikke mulig å tilby et 

bredt aktivitetsnivå som AKS-Holmen er kjent for sånn situasjonen står seg nå. Cato og baselederne 

gjør en super jobb med å organisere tilbudet med høyt fravær hos de ansatte. Det er vanskelig å finne 

på nye opplegg hele tiden når det er så store begrensninger innenfor kohorten.  

• Det har spesielt vært utfordring rundt de yngste elevene. Her skal AKS-personalet ha en samling for å 

lage gode opplegg før påske 

• Informasjonsflyten ut til foreldre skal forbedres, men det er sprikende tilbakemeldinger fra foreldrene 

på hva slags informasjon som ønskes.  

 

 

 

Sak 11/21 Nytt fra skolen:  

 

Koronaoppdatering: 

• Selv om skolen har vært og er på rødt nivå har elevene jobbet etter nysgjerrigpermetoden. Cato og 

Bente har arrangert ukentlige samlinger på teams som har vært streamet til alle elevene. 

• Det er krevende å hele tiden omstille seg til ulike fargenivåer. Ansatte ved skolen har gjort en super 

innsats og har virkelig stått på for å gi et godt opplæringstilbud.  

• Noen dager har vi måtte sende hjem kohorter på grunn av ansattmangel. 

• På rødt nivå har vi måtte endre lærernes arbeidstidsavtale. Det har blant annet ført til at 

utviklingstiden er lagt ned i en periode. 

• Det er veldig mange henvendelser fra foreldre. Det er krevende å holde hodet over vann. Skolen 

trenger derfor bistand fra FAU for å svare ut foreldrene. 

 

Info om læreransettelser for skoleåret 2021 / 22: 

• Skolen hadde 80 søkere til 7 stillinger. Skolen har fått tak i kompetente pedagoger med varierende 

bakgrunn, alder og kjønn.  

•  

 

Orientering om nytt felles tema for skolen, natur: 



• Det siste fellestemaet for skolen heter natur og starter opp i uke 20. Vi skal bruke 

nærmiljøet (området fra skolen og ned til og rundt Holmendammen) til å 

undersøke og utforske.  

• 1.trinn skal se på trær 

• 2.trinn skal ta for seg vekster, blomster og planter 

• 3.trinn skal fordype seg i insekter, dyr, krypdyr 

• 4.trinn skal utforske livet i og rundt Holmendammen 

• PLUSS velger fordypning ut fra hvordan de kjenner elevgruppen og deres 

interesser 

 

Etter at trinnene har utforsket skal de kompetansedele med hverandre gjennom f.eks natursti, 

presentasjoner, webinar osv 

 Deretter går vi over i et storyline hvor elevene lager familier som skal flytte inn i nærområdet de har 

utforsket. Gjennom storylinet vil vi utfordre elevene ved at de får beskjed om at det skal bygges vei 

gjennom skogsområdet, hogst av trær, forgiftning av Holmendammen osv. Dette for å vekke 

engasjement.  

 

Inntak nye skolestartere 2021 

• Til høsten starter 66 (tall per nå) nye førsteklassinger på Holmen skole. Foreldremøte for skolestartere 

ble i år digitalt. Det er også laget en motivasjonsvideo for barna så de får et innblikk i livet på Holmen 

skole. 

 

 

 

 

Sak 12 /21  Eventuelt 

 

• Driftstyret uttrykker en stor takk til skolen for den enorme jobben som blir gjort for barna og 

foreldrene i den krevende situasjonen som vi står i nå.  

 

 

Neste møte: 25. mai 

 

 

 

 

 
 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 
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