
 

 

 
   

Nordvoll skole og autismesenter 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Dr. Dedichens vei 18, 0675 Oslo 

Postadresse: 

Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo 

Telefon: +47 23 14 26 60 

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Org. nr.: 974 590 816 

nordvoll.osloskolen.no 

 

Innkalling til driftsstyret torsdag 22. sept. 2022 

Saksliste 

 

26/2022  Godkjenning av innkalling 

- Godkjent 

 

27/2022 Godkjenning av protokoll for 22. sept -22 

- Godkjent  

 

28/2022 Orienteringssaker fra rektor  

- Ble tatt til orientering med merknad om følgende:  

FAU- møte  

Foreldrerepresentantene i driftsstyret synes det er fint at to nye representanter 

fra FAU oppnevnes. FAU vil velge hvem dette skal være. Videre ble det bemerket 

viktigheten av DS opplæring.  

Orientering om situasjon vedrørende sykefravær:  

Viktig at også funn fra Agenda Kaupangrapporten blir sett på når det jobbes med 

tiltak. DS ønsker å holdes fortløpende orientert om situasjonen.  

Aktivitetsplanen for spesialgrupper og spesialskoler i grunnskolen for skoleåret 

22-23 

Ulike punkter fra høringssvar ble orientert om. Videre ble punktet "Ledelsen 

ønsker å redusere antall AKS plasser for de eldste elevene", grundigere 

behandlet.  

Bakgrunn: Nordvoll skoles mandat er å gi et godt tilbud til elever innenfor 

autismespekterdiagnoser i skoletiden. Elever fra 1.-7. trinn har i tillegg krav på et 

tilrettelagt AKS tilbud. Per i dag selges 22 AKS-plasser til ulike bydeler i Oslo. 

Samlet har skolen 32 AKS plasser.  

Nordvoll skole og autismesenter 

Protokoll
 

Til: Ivar Morken, John D. Sørå, Gunnar Kviebakk, Marte Storvik, Monica Hansen, 

Siamak Vafa 

Ikke til stede: Jarle Forsnes 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: På rektors kontor  

Møtetid: Tirsdag 15. november 2022 kl. 16.30 – 18.30 

Neste møte: Tirsdag 17. januar 2022 kl. 1630 - 18.30 

  



 

 
   

Virksomhetsnavn 

Bydel eller avdeling 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Gatenavn 789, 0123 Oslo 

Postadresse: 

Pb. 1234 Stedsnavn, 0123 Oslo 

Telefon: +47 22 22 22 22 

postmottak@abc.oslo.kommune.no 

Org. Nr.: 976820037 

oslo.kommune.no 

 

Rektor ser utfordringer med å gi et helthetlig tilbud gjennom hele dagen (skole og 

AKS) og spesielt i perioder med høyt sykefravær.  

 

Driftsstyreleder ønsket at politisk oppnevnte medlemmer snakker Nordvolls sak i 

bystyret for å ansvarlig gjøre bydelene mtp. et "etter-skole-tilbud".  

 

29/2022 Status økonomi  

  Ble orientert om.  

  Bemerkning om at skolen bruker svært mye penger på overtid og vikarmidler.  

 

30/2022 Eventuelt  

Brukernavn og passord til internettet for politisk oppnevnte medlemmer blir 

sendt på mail. Foresatte vil få brukernavn og passord etter oppnevning.  

 

 

       

 

 

  

  

 


