
 

 

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 

 

 

 

Holmen skole, referat fra driftstyremøte, 25.05.21  

 

Til stede: Vibeke Siljan Krohn, Terje Bjøro, Monika Furuseth Dypeng, Per B. Lilje, Anita 

Nilsson, Birgitte Kalstadstuen, Trine Lie, Tor Tangen, Åsmund Sollien Schau  

 

Frafall: Kristian Gauperaa  

 

Dagsorden:  

 

Godkjenning av referat fra møte 23.03.21 

- Godkjent 

 

Godkjenning av innkalling 25.05.21  

- Godkjent 

 

 

Sak 06/21 Nytt fra politikerne:  

• Paviljongen på Ris er etablert. 

• Skolehovsplanen er kommet. Oppgraderingen av Hovseter er utsatt med ett 

år. Det er usikkert hva som er grunnen til utsettelsen. Det er et møte mellom 

politikere og etaten torsdag 27. mai.  

• Det er undring over at det ikke tas høyde for flere elever enn det det er gjort 

med tanke på antall elever i bydelen og ungdomsskoleutbygging. 

• Undring over hvorfor skolene i Vestre-Aker blir så sterkt rammet av en 

eventuelt streik blant lærere. Det er bare Vinderen og Holmen som ikke er tatt 

ut av skolene i bydelen dersom det blir streik fra 28. mai. 

• Monika har vært i kontakt med Utdanningsetaten vedrørende bevilgninger til 

AKS-PLUSS – det er mulig å søke om mer tilskudd 

 

Sak 07/21  Nytt fra FAU 

• Det har blitt valgt nytt styre i FAU. Fra august vil det bli en ny leder og 

nestleder, Mari Bergseth-Hasle og Mona Bryn. Det er viktig at FAU kommer 

opp og står skikkelig fra høsten av, etter at korona har gjort det utfordrende å 

drive FAU arbeidet.  

• Utfordringen fremover blir hvordan vi kan brukes foreldrene som en ressurs 

med all den kompetansen de innehar. 
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• Skolen har gjennomført et godt 17. maiarrangement. Filmen fra Holmen skole 

som Cato lagde var en god erstatning for selve stemningen på 17. mai. 

• Veldig hyggelig at elevene sang på Hovseterhjemmet før nasjonaldagen. 

 

 

Sak 08/21 Nytt fra skolen:  

 

 

• Koronastatus  

o Veldig fint at vi er tilbake på gult nivå. Nå kan klasser være sammen både inne og 

ute. 

o Vi har hatt små smitteutbrudd på skolen. I tillegg har vi kunnet opprettholde 

tilnærmet normale dager for elevene i stor grad selv om vi har vært på rødt nivå. 

 

• Økonomi 

o Både på skoledelen og på AKS går vi mot et underskudd på grunn av ekstra 

utgifter som følge av korona. Forhåpentligvis får vi dekket så mye som mulig av 

koronautgiftene i etterkant.  

 

• Resultat fra trivselsundersøkelsen 2020 

o Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2020. 

o Resultatene er fulgt opp på trinnene av avdelingsledere 

o Elevene sier at trives på Holmen skole 

o Et viktig forbedringsområde er elevmedvirkning 

 

• Resultat fra foreldreundersøkelsen 2021 

o Ble gjennomført i mars/april 2021 

o Lav svarprosent - 48% 

o Foreldre blir spurt om blant annet trivsel, motivasjon, informasjon fra skolen og 

dialog og medvirkning 

 

• Resultat fra statlige kartleggingsprøver i norsk, matte og engelsk, vår 2021 

o Gjennomgang av resultater og veien videre i bruk av resultatene 

o Det er viktig å se resultatene fra kartleggingsprøvene som et av flere 

kartleggingsresultater 

 

• Forberedelser til neste skoleår herunder ansettelser, lærerkabal, førskoledager, 

mottak av nye 1.klassinger 

o Det er ansatt 8 nye pedagoger  

o 3 lærere skal jobbe redusert fra høsten på grunn av studier 

o Informasjon til foreldrene om lærerbytte kommer rundt 1. juni 

o Det starter opp 65 elever på 1. trinn til høsten 

o  
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• Tema: natur 

o Vi jobber nå med det siste temaet som er felles for hele skolen. 1. trinn jobber 

med trær, 2. trinn jobber med planter, 3. trinn jobber med insekter, 4. trinn 

jobber med livet i/ved Holmendammen mens PLUSS henter elementer fra de ulike 

trinnene. Det er stort engasjement blant elevene.  

 

• Gjennomføring av vårens utviklingssamtaler – form og innhold 

o Er gjennomført på teams for alle trinn på ordinær, mens PLUSS har gjennomført 

med fysisk oppmøte innenfor smittehensyn. 

o Mer styrt fra lærer enn høstens samtale hvor elevene presenterte seg gjennom en 

bok på book creator. 

o Fokus på resultater fra kartleggingsprøvene og det sosiale. 

 

 

Sak 09/21  Eventuelt 

- Status Holmen skoles venner fra DS møte tidligere 

o Er tatt opp i FAU og vil bli prioritert fra høsten av 

 

- Møtetidspunkter for høstens møter kommer før sommeren 

 

- Det er veldig positivt at Holmen skole er blitt praksisskole for studenter ved OsloMet. 

Elevene synes det er veldig motiverende å ha studenter i klassen og det er en god 

rekruteringsarena for skolen. 

 

 

Takk for innsatsen til Vibeke og Kristian i Driftstyre og FAU. De har gjort en viktig jobb med å 

etablere FAU og Driftstyret ved Holmen skole. 

    

 

 

 

 

 

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst. 

 

 

 

 

 


