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Til stede: Ivar Morken, John Sørå, Jens Torkild Davidsen, Ole-Andre Hatlem, Siamak Vafa 

og Thomas Jernberg.  

Forfall: Monica Hansen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Torsdag 29. november 2018 

Referent: John Johansen 

Neste møte Torsdag 19. januar 2019 kl. 17.00 til 19.00 

 

 

33/18 Godkjenning av innkalling. 

 Innkalling godkjent 

 

34/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 27.09.2018 

 Protokoll fra møtet 27.09.2018 – godkjent. 

 

35/18 Regnskapsresultat 31.10.2018 

Rektor gjennomgikk regnskapstallene for 31.10.2018 med prognoser for årsslutt.  

Kostnadssted 
Budsjett hittil 
i år 

Regnskap hittil i 
år Avvik kr 

Avvik 
prosent 

Grunnskolen 37 540 100 38 006 963 
-466 869 
277 388* 

-1,24 
0,74* 

Videregående skole 21 597 425 20 882 728 
714 697 

910 335* 
3,31 

4,21* 

Aktivitetsskolen 5 998 490 3 038 714  2 995 776 49,34 

STI 3 554 110 3 091 197 462 913 13,02 

SUM 68 690 125 65 019 602 
3 670 523 

4 610 412* 
5,34 

6,71* 
Merknad: *korrigert for avvik på skyssutgifter utgjør totalt avvik per 31.10.18 kr 4 610412 (6,71%) 

 
Kommentar til regnskapet 
Lønn 
Lønnsbudsjett 2018 har truffet godt. Vår prognose for totale lønnskostnader ved årsslutt viser 
relativt små avvik på alle fire kostnadssteder. Vi anslår at vi vil sitte igjen med et mindreforbruk på 
lønnsmidler på totalt 0,5 mill ved årsslutt. 

 
Grunnskolen 
Etter å ha kalkulert ut skyssutgifter på grunnskolen, sitter vi med et lite positivt avvik. 
Av mindreforbruk fra 2017 gjenstår kun 60 000 i udisponerte midler. 
På Grunnskolen har vi fått en høstjustering på -1 086 000, som tilsvarer 4 færre elevplasser høst 
2018 enn det var vår 2018. Det har skjedd en forskyvning i elevtall mellom grunnskolen og 
videregående. Av sykelønnsrefusjon har vi fått inn mindre enn forventet. 
Vår prognose tilsier at vi går mot -800 000 på kostnadsstedet ved årsslutt. 
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Videregående skole 
Forskyvingen i elevtall mellom grunnskolen og videregående har ført til en høyere høstjustering 
enn forventet. Forventet justering i budsjettet var på 1 927 000, mens reell justering ble  
3 212 000. 
På videregående sitter vi med stipendmidler på 590 000 (kommunalt stipend) og 280 000 (PPU-
stipend), som påvirker avviket. Dette er øremerkede midler som skal tas med over i 2019.  
Vi sitter ennå med ubetalte fakturaer for oppgradering av inventar og telefonsentral. Vi anslår at 
de avsatte midlene til dette vil bli brukt opp før årsslutt, så fremt leveringen av varer fullføres.  

 
Ved årsslutt vil vi ha et mindreforbruk på 2,2 mill, hvorav 900 000 er øremerkede stipendmidler 
og 800 000 må sees opp mot merforbruk på grunnskolen.  

 
Aktivitetsskolen 
Avviket på Aktivitetsskolen er stort i oktober. Dette er et rent periodiseringsavvik som kommer av 
inntekt på salg av AKS-plasser til bydelene (for elever f.o.m. 8. trinn). Periodiseringen i budsjettet 
tilsier at inntekten (3,7 mill) skulle blitt postert i november.  

 
Vi har fått en justering på elevtelling på AKS på kr -400 000. Dette er som forventet, da vi har tre 
færre elever på 1.-7. trinn høst 2018 (enn vår 2018). På AKS har vi 2 mill i udisponerte midler fra 
mindreforbruk 2017. Ved årsslutt 2018 anslår vi at det er dette vi vil sitte igjen med.  

 
STI 
På STI har vi et positivt avvik som skyldes noe periodiseringavvik på lønn og innkjøp, men også 
sykepengerefusjon som vi ikke har forventet. Hele mindreforbruket 2017 ble avsatt til lønnsmidler 
i budsjettet. Prognosene våre tilsier at vi sitter igjen med ca 0,6 mill ved årsslutt.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering. 
 

36/18 Resultat av medarbeiderundersøkelsen 10 faktor. 

10-Faktorundersøkelsen ble gjennomført i uke 42 og 43. Dette er en medarbeider-
undersøkelsen som både brukes i Oslo kommune og i KS. Resultatene fra undersøkelsen 
kan sånn sett både sammenlignes mot Osloskolen eller alle som gjennomfører 
undersøkelsen. Undersøkelsen skal belyse 10 faktorer for medarbeideres opplevelse av 
sin arbeidssituasjon.  

 
På 7 av disse områdene (Indre motivasjon, Mestringstro, Bruk av kompetanse, 
Rolleavklaring, Fleksibilitetsvilje, Mestringsklima og Prososial motivasjon) skårer vi på 
Nordvoll likt med Osloskolen eller landet for øvrig. På tre områder, Autonomi, 
Mestringsorientert ledelse og Relevant kompetanseutvikling skårer Nordvoll vesentlig 
lavere enn Osloskolen eller landet for øvrig. Det er derfor disse områdene som må bli våre 
fokusområder.  

 
Vi har hatt en første gjennomgang av resultatet i både MBU og AMU og drøftet resultatet 
opp mot eventuelle tiltak. På bakgrunn av denne drøftingen har det spredd seg en 
undring rundt hva som er årsaken til skolens svake score på disse områdene. Vi ser derfor 
at vi sammen med verneombud og tillitsvalgte må gjennomføre kartlegging av svarene 
slik at vi kan tolke resultatet bedre før vi legger opp til tiltak.  

 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering og ber om å bli orientert om hvilke tiltak som 
blir iverksatt. 
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37/18 Evaluering av måloppnåelsen av strategisk plan 2018 

Rektor gjennomgikk strategisk plan for 2018 og hadde følgende vurdering av 
måloppnåelsen i strategisk plan 2018; 

 

Strategisk initiativ Tiltak Vurdering 

Elevens IOP'er, 
systematisk kartlegging 
og vurdering av elevens 
måloppnåelse har ulik 
kvalitet 

Opplæring i rundskriv 
6/2017  
Opplæring i ny IOP mal 
Økt kompetanse i 
vurderingsarbeidet med 
evaluering av elevens 
måloppnåelse 
Ledelsen skolevandrer etter 
standard for den gode 
timen og den gode lærer 

Ny IOP mal og Årsvurdering er 
innført. Fortsatt fokus på bruk av 
kartlegging og vurdering av 
elevens måloppnåelse. Er ikke et 
strategisk satsningsområde. Vi 
prioriter dette som en del av 
løpende drift i 2019. 

Bruk av digitale verktøy 
i opplæringen brukes i 
varierende grad og er 
ikke godt nok tilpasset 
den enkelte elev. 

Kompetansehevning av 
lærere i bruk av digitale 
verktøy 
Erfaringsdeling på tvers 
av basene i hvordan 
digitale løsninger 
fremmer læring 

Det er gjort store investeringer i 
nye Ipader og mange 
undervisnings apper. Det er 
gjennomført opplæring. 
Viderføres som drift 

Skolens ansatte har høyt 
sykefravær 

Oppfølging av 
langtidssykmeldte ift IA 
avtalen 

Regelmessig trening og 
forebygging i HAVA 
Regelmessig oppfølging 
og registrering av skader 
Tett oppfølging av kort 
og langtidsfravær. 

Oppfølging av sykefravær er en 
prioritert del av drift av skolen. 
Alle tiltak følges opp som del av 
driften. Skolen fortsetter å ha 
høyt fokus på fravær. 

Utadrettet tjeneste ved 
Nordvoll klarer ikke i 
tilfredsstillende grad å 
bistå skolene med 
veiledningsbehov raskt 
nok 

Vurderer eksisterende 
arbeidsflyt, metoder og 
prioriteringer for å 
effektivisere og bistå flere 
med samme ressurs 

Det er gjort mye for å bedre 
effektiviteten i utadrettet 
tjeneste. Det er annonsert at 
skolen får økt ressurser i 2019. Vi 
vil derfor ta med oss og 
videreføre fokuset på utadrettet 
tjeneste og flyt i veiledningen. 

Skolen har ikke 
systematisk nok 
opplæring og 
oppfølgingsrutiner av 
ansatte 

Etablere en 
personalhåndbok for 
Nordvoll skole 
Etablere sjekklister for 
nyansatte 
Etablere en fadderordning 
for nyansatte 
 

Tiltakene er gjennomført eller i 
gang med å bli gjennomført. De 
må over i drift og utvikles videre.  

  
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
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38/18 Tanker om strategisk plan 2019 

Skolen har mottatt strategisk kart for 2019 til 2022. I Strategisk kart er det gjort noen 
endringer som gir nye føringer for det strategiske arbeidet. Fra ledelsen i APS 
(spesialskolene) er det kommet føringer om at alle skoler skal ha med Klasseledelse, 
Medvirkning og arbeid med vold og trusler i skolens strategiske planer. Nordvoll er nå 
inne i en prosess med å utarbeide strategiske initiativ og tiltak. Dette er en prosess hvor 
ansatte, tillitsvalgte og ledelsen skal samarbeide. Foreløpige tanker rundt strategisk plan 
for 2019 er som følger; 

 

Strategisk kart Satsningsområder Aktiviteter 
4.1 
Osloskolen skal arbeide 
med kvalitetsforbedring  
for å sikre effektiv 
ressursutnyttelse. 

Utadrettet tjeneste ved 
Nordvoll klarer ikke i 
tilfredsstillende grad å bistå 
skolene med 
veiledningsbehov raskt nok. 

Utvikle arbeidsformer og 
organisering av utadrettet 
tjeneste som kan bidra til at 
ventelistene reduseres. 

2.1 
Osloskolen skal ha høye 
ambisjoner og 
forventninger til den 
enkelte elev for å sikre 
faglig progresjon og sosial 
utvikling. 

Klasseledelsen på skolen 
har ujevn kvalitet og kan bli 
tilfeldig.  

Tettere samarbeid mellom 
nærmeste leder og lærerteam 
Samkjøring av lærerteam 
Bedre opplæring og 
veiledning av miljøarbeidere 

2.3 
Osloskolens ledelse skal ha 
høy grad av 
gjennomføringsevne og 
resultatorientering. 
Tillitsbasert styring og 
ledelse og økt 
veiledningsstøtte til 
skolens skal sikre utvikling 
og forbedring. 

Ledelsen har ikke i 
tilstrekkelig grad nok  
kompetanse på tillitsbasert 
ledelse. 

Ledelsen skal sammen med 
Ullevålsveien skole 
gjennomføre et kurs i 
tillitsbasert ledelse. 
Oppfølging av 
medarbeiderundersøkelsen 
med fokus på tillitsbasert 
ledelse 

3.2  
Osloskolen skal ha en 
ytrings- og tillitskultur som 
sikrer lokal forankring og 
medvirkning fra elever, 
ansatte, tillitsvalgte og 
foresatte. 

Elevene har for liten 
medvirkning i 
skolehverdagen. 
 

Sikre at alle elever har valg i 
sine IOP'er 

1.4 
Elever og lærlinger skal ha 
et trygt og inkluderende 
læringsmiljø som fremmer 
helse, trivsel, og læring, og 
som er fritt for mobbing, 
vold og overgrep. 

Skolen har ikke gode nok 
rutiner for å forebygge og 
håndtere vold og trusler, 
samt ivareta gode 
læringsmiljø for elevene. 

Gjennomgå skolens rutiner 
for behandling av vold og 
trusler, sikre gode prosedyrer 
og god kunnskap om disse. 
Forankre dette i skolens 
beredskapsplan 
Se dette opp mot 
handlingsplan for et trygt og 
godt elevmiljø 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
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39/18 Status forsterket avdeling 

Rektor ga en orientering om status for arbeidet med ny forsterket avdeling. 
 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
 

40/18 Oppsummering av studietur for lærere 

Studietur for lærere er nå avsluttet. Studieturen ble arranger i to puljer med samme 
program for begge puljene. Pulje en ble gjennomført 17-19 oktober og pulje to ble 
gjennomført 14-16 november.  

 
Programmet for turen var todelt. Første dag var vi på Treehouse School. Fram til lunsj 
hadde vi en gjennomgang av den pedagogiske grunntanken for skolen. Skolen er en 
ABA/Positive Behaviour Support skole. Vi fikk en gjennomgang av hvordan de forsto dette 
og arbeidet etter disse prinsippene.  

 
Etter lunsj hadde vi en innleid foredragsholder som la fram ABA competence framework. 
Dette har både nytteverdi i bruk av atferdsanalyse i opplæringen og vurdering av ansattes 
kompetanse på utføring av atferdsterautisk tilnærming. 

 
På dag to hadde vi et besøk på Ambitious College som var en skoleavdeling for autister på 
et vanlig College. Ambitious College har to avdelinger under samme ledelse på to ulike 
College. Gruppe en og to var på hvert sitt college. Vi fikk en god presentasjon av skolens 
pedagogiske plattform, deres arbeid med elevene og en omvisning på skolen.  

 
Studieturen har gitt inspirasjon til å jobbe videre på Nordvoll både med tanke på å 
forbedre skolens pedagogisk praksis og opplæring av ansatte. 

 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 
 

41/18 Halv plandag vår 2019 

Det er avsatt tid for en halv plandag i 2019 før uke 8. Vi har drøftet i MBU om å legge opp 
til en felles plandag for alle ansatte som avsluttes med middag. Vi har derfor blitt enig i 
MBU om at ledelsen skal gå videre med disse tanker og legge opp et faglig program for 
dagen og finne et sted for en middag som avslutning. Det er ønskelig å legge dette til en 
fredag. Det er derfor nødvendig å stenge AKS den aktuelle fredagen for gjennomføring av 
felles plandag.  

 
Vedtak: Driftsstyret støtter rektors forslag til halv plandag vår 2019. 

 
 

42/18 Eventuelt 

 Ingen saker 

 

  

 

  

Ivar Morken        John Johansen 

Driftsstyreleder       Sekretær 


