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Protokoll fra driftstyret 19. januar 2021 

Saksliste 

 

1/2021  Godkjenning av innkalling 

- godkjent 

2/2021 Godkjenning av protokoll 

- godkjent 

3/2021 Orienteringssaker fra rektor 

  Forslag til vedtak: orienteringssakene er tatt til etteretning 

Orientering om personalkabalen 

Miljøarbeider-siden:  

I desember hadde skolen ute to utlysninger. Det var 1 fast miljøarbeiderstilling og 3 vikariater 

for miljøarbeidere. Alle stillingene er 100%. Ledelsen er i gang med intervjuer.  

Lærer-siden:  

7 lærere gikk ut i barselpermisjon våren 2020. Ei kom tilbake 4. januar, det vil komme flere 

utover våren. 1 lærer i fast stilling har sagt opp, med virkning fra 1.12.20. 1 lærer har bedt om, 

og fått innvilget permisjon fra 1.3.21. 

 

Orientering om korona-situasjonen:  

Det har vært 6 tilfeller av  korona på skolen. Både elever og lærere har vært involvert. Skolen 

har derfor hatt elever og ansatte i karantene. I november gikk skolen over til rødt nivå. Det betyr 

at elever og ansatte kun forholder seg til sin base/kohort. Elever blir ikke ledsaget i taxi av 

ansatte som de ikke er i samme kohort sammen med. På grunn av disse smittevernstiltakene har 

vi i stor grad klart å begrense smitten til én kohort når vi har hatt tilfeller. For å få til at elever og 

ansatte kun forholder seg til én kohort er det redusert AKS tid på ettermiddagen, fra kl. 16.30 til 

kl. 15.00. Dette for å ha forsvarlig dekning gjennom hele dagen, og for å fortsatt kunne ledsage 

elever om morgenen fra kl. 07.30.  
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Tilstede: Ivar Morken, John D. Sørå, Jens Torkild Davidsen, Marte Storvik, Siamak Vafa, 

Magnus Rotbæk, Lene Simenstad 

Frafall: Jarle Forsnes, Monica Hansen 

Møtegruppe: Driftstyret 

Referent: Inger Louise Sandsdalen 

Møtetid: Tirsdag 19. januar 2021 kl. 17.00 – 19.00 

Neste møte: Tirsdag 02. mars 2021 kl. 17.00-19.00 
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Mindreforbruk 

Som nevnt på forrige driftsstyremøte skulle noe av mindreforbruket brukes til oppgradering 

(oppussing og nye møbler) av elevbaser, personalrom og administrasjon. Det er nå nærmest 

sluttført. Det gjenstår litt på maling av personalrom, samt noe møbler.  

 

Snøhetta  

Skolen har nå formelt tatt over Snøhetta etter at Undervisningsbygg har rehabilitert bygget. 

Skolen har derfor fått to nye baser, gymsal, garderober og treningsrom som er nyoppusset. 

Denne uken åpner en sårt etterlengtet gymsal og treningsrom. Dette er viktige arenaer for 

elevenes fysiske helse.  

 

4/2021 Godkjenning av strategisk plan 2021 

Strategisk plan for 2021 ble vedtatt av driftsstyret 

 

Hovedsatsinger for 2021 er: Skolen skal fortsette å jobbe med kunnskapsløftet for å gjøre seg 

bedre kjent med den nye læreplanen. Videre skal skolens kompetanseprogram 

(opplæringsprogram) implemententeres blant alle ansatte. I tillegg skal det satses på å fokusere 

på "livet etter Nordvoll", slik at elever i videregående får en god overgang til dagsenter eller VTA 

bedrift etter endt opplæring.  Et prosjekt med musikkpedagog skal også prøves ut. Det skal også 

jobbes med å bruke ulike kartleggingsverktøy som bidrar til å evaluere opplæringen og for å 

finne nye egnede mål i elevens individuelle opplæringsplan. Målene i den strategiske planen 

gjelder i utgangspunktet for 2021, men det er likevel viktig å se målene i et treårs perspetiv på 

lik linje med det strategisk kartet fra Utdanningsetaten som er en del av de gjeldene politiske 

føringer fra Byrådet. 

 

5/2021 Godkjenning av budsjett for 2021 

Budsjett for 2021 ble vedtatt av driftsstyret 

 

BUDSJETT 2021 

Noen endringer til det beste for elevene:  

- 5 miljøarbeidere starter 1. mai (opplæring til 6 nye elever vgs) 

- Fra høsten;  

o 3 lærere per base 

o Martin O. veileder 100%   

o 3 lærere blir ansatt fra 1. aug til ny base G 

 

Fra mindreforbruket:  

 0,5 årsverk musikkterapeut  

 0,5 årsverk prosjektstilling: " livet etter Nordvoll" jmf. str. plan 

Det ble kommentert i møtet at det var positivt at mindreforbruket blir brukt på satsing på 

musikkterapeut.  

Per 2020 er mindreforbruket på ca 3 mill.  

 

6/2021 Eventuelt 

Ingen saker ble meldt 
  


