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Protokoll 

 

 

Tilstede: Ivar Morken, John D. Sørå, Jens Torkild Davidsen, Marte Storvik,  Monica 

Hansen, Siamak Vafa, Magnus Rotbekk 

Frafall:  Jarle Forsnes 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Tirsdag 15. september 2020 

Referent: Inger Louse Sandsdalen  

Neste møte: Tirsdag 17. november 2020 kl. 17.00 til 19.00 
 

 
27/20  Godkjenning av innkalling 

 godkjent 

  

28/20  Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.5.2020 

 godkjent 

 

29/20  Status budsjett, regnskap og mindreforbruk per 31.8.20 

På grunnskolen er det tilnærmet balanse per 31.08. Etter korrigert skyssutgifter vil vi få et større 

positiv avvik på dette kosstedet, dette er utgifter som vi får fra etaten senere (- 1 424 302). 

Refusjonen på sykepenger/fødselspenger ligger noe høyere enn forventet. Dette kan delvis skyldes 

prosesstid på refusjoner vs budsjettets periodisering. 

På videregående er det et høyere positiv avvik mellom regnskap og budsjett. Dette skyldes blant 

annet lønn og sosiale utgifter (1 176 909). Videre kommer deler av avviket fra velferdstiltak til 

ansatte (245 273). Som nevnt tidligere er det små sjanser for at vi får avviklet personalseminar slik 

som planlagt i budsjettet på grunn av koronasituasjonen. Refusjonen på fødselspenger ligger 

høyere enn forventet, men dette kan skyldes periodisering. 

På aktivitetsskolen har vi et negativt avvik. Avviket skyldes stort sett salg av AKS-plasser (-1 162 

690). På aktivitetsskolen har vi også fått inn mer fødselspenger og sykepenger enn forventet så 

langt i år. 1.-7. trinn har fortrinn på AKS plasser.  

På STI følger regnskapet tett opp mot budsjett. 

På grunnskolen skyldes avviket lønn til skoleassistenter. 

På videregående har vi et positivt avvik. Dette skyldes blant annet en del som er ute i permisjon er 

plassert på dette kostnadsstedet. Det er utlyst to lærerstillinger som vi vil plassere på dette 

kostnadsstedet samt ringevikarer (miljøarbeidere). Bruk av midler til disse to lærerstillingene og 

ringevikar(er) vil gjøre at det prognostiserte mindreforbruket vil bli noe mindre enn det er nå. 

På AKS har vi også et stort positivt avvik på lønn. Som vi forventet er avviket blitt større som 

igjen betyr at vi kan plassere noen midlertidige stillinger/vikariater på dette kostnadsstedet. Det 

jobbes som nevnt med nytilsettinger og vi vil arbeide med lønnsbudsjettet i tiden fremover. 

På STI er det minimal avvik mellom regnskapet og budsjettet. 
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Mindreforbruk: 

Grunnskolen Videregående Aktivitetsskolen STI Sum 

862 000 1 681 500 2 439 000 427 658 5 410 158 

 

Skolen har et høyt mindreforbruk, og det jobbes med å minimere dette. Det blant annet er planlagt 

vedlikeholdarbeid på bygningsmassen.  

 

Driftsstyret ytret ønske om ansettelse av musikkterapeut.  

 

30/20 Orienteringssaker fra rektor 

Orienteringssakene fra rektor tas til orientering. 

 

Orientering om skolestart 

Skolen har hatt en elevtallsøkning på 6 plasser på vgs. Det er nå 66 elever fordelt på 10 baser. 

Utadrettet tjeneste flyttet den 17.08.20 til PPT, én base er derfor i disse lokalene. Årsaken til at 

basen er stasjonert på disse kontorene er at det er blitt forsinkelser med rehabiliteringen på 

Snøhetta. 

 

Smitteverntililtak forbindelse med Koronna 
Ledelsen følger både tiltak fra smittevernveilederen som er gjeldende for barnehagen, samt for 

grunnskolen. I taxier skal elevene sitte med et tomt sete mellom seg og ledsager/medelever. Da 

taxiene kommer blir de tatt i mot av en miljøarbeider som kontakter riktig base slik at eleven blir 

hentet. Da elevene kommer om morgenen får de håndsprit, hendene blir vasket. Gjennom dagen er 

det fokus på håndvask både før og etter måltid, da de har vært ute, samt da de skal hjem. Det er 

innført hagetider for basene slik at ikke alle er ute samtidig.  

 

For å opprettholde godt smittevern er det innført restriksjoner på å handle i butikken med elever, 

ta off. transport, samt å ha mat og helse. Elever skal ha med seg matpakke. Syke elever og/ansatte 

skal ikke møte på skolen. Ansatte på basene sjekker elevenes temperatur hver morgen og fører 

dette inn i et skjema. Hvis elevene har høyere temperatur enn vanlig og allmentilstanden er nedsatt 

blir foresatte kontaktet.    

Ved større møter legger vi til rette for 2-meters regelen.  

Det er daglig forsterket renhold på skolen.  

  

Status omorganisering i UDA  

Som nevnt under forrige driftsstyremøte i januar, er det foretatt en større omorganisering av UDA. 

Dette innebærer at spesialskolene igjen er i samme skolegruppe som ordinære skoler. Nordvoll 

skole er i samme gruppe som Haukåsen skole som også er en spesialskole. I tillegg er vi i samme 

gruppe med 23 andre skoler, hovedsakelig beliggende i bydel Frogner, St. Hans haugen og Søndre 

Nordstrand. Ny grunnskoledirektør er Trond B. Karlsen. Han er fungerende ut september. Det er 

nå tilsatt en ny grunnskoledirektør for Grunnskole gruppe 1, som Nordvoll tilhører. Ny direktør er 

Øyvind Bibow Hansen. Han er tidligere kommunalsjef for oppvekst fra Gjerdrum kommune. Han 

har ledererfaring fra Osloskolen.  

 

Den 22.09 får ledelsen besøk av grunnskoledirektør Trond B. Karlsen. Den 11.12 får skolen besøk 

av direktør for Utdanningsetaten Marte Gerhardsen.  

 

 

31/20 Status for ansettelser 

Driftsstyret tar saken til orientering 
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Miljøarbeidere; 

Skolen har hatt lyst ut 3 miljøarbeiderstillinger i vikariater. Det var 129 søkerne.  

Stillingene besettes fortløpende Skolen har også tilsatt 3 ringevikarer for miljøarbeidere.  

 

Pedagoger:  

Skolen har lyst ut 2 vikariater i 100% stilling. Per d.d. har 21 søkt. Søknadsfrist er 16.9.20.  

Intervjuer begynner i neste uke. Det ble stilt spørsmål fra driftsstyret om det er kvalifiserte søkere 

og svaret er ja.   

  

 

32/20 Status for arbeid med Snøhettabygget 

Driftsstyret tar saken til orientering  

 

Arbeidet i Snøhettabygget er forsinket. Det er overtakelse 21.09.20.  

Pga. ombygging i bygget vi vi ha 6 nye elevplasser fra høsten 2021.  

Nordvoll skole har da totalt 72 elevplasser for elever innen autismespekter-forstyrrelser.  

 

 

33/20 Eventuelt 

Ingen saker ble meldt 

 

 


