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Protokoll 

 

 

Til stede: Ivar Morken, John Sørå, Jens Torkild Davidsen, Siamak Vafa, Thomas Jernberg, 

Monica Hansen og Ole Andre Hatlem  

Forfall: Ingen 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: Tirsdag 5. juni 2018 

Referent: John Johansen 

Neste møte Torsdag 27. september 2018 kl. 17.00 til 19.00 
 

 

 

17/18 Godkjenning av innkalling. 

 Innkalling godkjent 

 

18/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 05.03.2018 

 Protokoll fra møtet 05.03.2018 – godkjent. 

 

19/18 Regnskapsresultat 30.04.2018  

Kostnadssted 
Budsjett hittil i 
år 

Regnskap 
hittil i år Avvik kr Avvik prosent 

Grunnskolen 16 392 137 17 317 993 
-925 856 

- 624 924* 
-5,65 % 
-3,81%* 

Videregående skole 8 937 887 8 367 610 
570 277 

934 370* 
6,38 % 

10,45%* 

Aktivitetsskolen 4 070 748 1 073 187 2 997 561 73,64% 

STI 1 390 299 1 436 917 -46 618 -3,35 % 

SUM 30 791 071 28 195 707 
2 595 364 

3 260 389* 
8,43% 

10,59%* 

Merknad: *korrigert for skyssutgifter på grunnskolen og videregående skole utgjør status per 30.04.18 til 

sammen 3 260 389 (10,59%). 

 
Rektor gjennomgikk regnskapstallene for april. Det ble spesielt pekt på at sykelønn har 
svakere inntjening enn forventet i 1. kvartal, og at dette påvirker avviket både på AKS, GS 
og VG. 

 
På videregående kommer noe av det positive avviket fra stipend for videreutdanning (så 
langt i år har vi i overkant av 700 000 i stipendmidler liggende på kostnadsstedet), og vi 
forventer mer til høsten.  

 
Høstens elevjustering vil endre budsjettrammen noe. På Grunnskolen får vi tre færre 
plasser på barnetrinn, og én plass mindre på ungdomstrinnet. Vi forventer derfor en 
budsjettjustering på -1 109 026 på kostnadsstedet. Til gjengjeld har vi en økning på 4 
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elever på videregående. Dermed forventer vi økt tildeling på 1 284 842. Sammenlagt gir 
dette en økning på skolens budsjett på 175 816.  

 
På aktivitetsskolen 1.-7. trinn får vi reduksjon på én elev, som innebærer en reduksjon av 
tildelingen med ca 100 000. Budsjett 2018 viser inntekt på 7 273 000 for salg av AKS-
plasser til bydelene (elever f.o.m. 8. trinn). Vi har redusert prisen litt for noen bydeler, pga 
endret behov for bemanning på enkelte elever. For vårhalvåret har vi fått inn 2 982 350. 
Disse påvirker avviket, da periodiseringen av inntekten i budsjettet er lagt til mai måned. 
For høsten er ikke alt fullstendig avklart med bydelene ennå, men prognose per d.d. viser 
en inntekt på 3 538 704 for høsten 2018. Vi selger tre færre avlastningsplasser til Bjerke 
bydel enn antatt i budsjettet, samt nedgang på en elev på 1.-7. trinn. Det ligger derfor an 
til 850 000 lavere på dagens prognose, enn årsbudsjettet viser.  
 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskapet til orientering. 
 

20/18 Status for inntaket av elever. 

Elevinntaket er avsluttet, og inntakskontoret har tatt inn 33 grunnskoleelever og 27 elever 
på videregående skole. Nordvoll hadde 9 avgangselever fra grunnskolen, av disse er 6 
elever tatt inn på videregående opplæring. Nordvoll har 9 avgangselever fra videregående 
skole. Det er tatt inn 5 nye elever på grunnskolen, 3 på barnetrinnet og 2 på 
ungdomstrinnet. I tillegg er det 6 elever som går over fra barnetrinnet til ungdomstrinnet. 
Vi får en netto tilvekst på tre ungdomstrinnselever flere i skoleåret 2018/19. Det er videre 
tatt inn 7 nye elever på videregående skole.  

 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 
21/18 Status for ansettelser 

Rektor orienterer driftsstyret om status for personaltilsettinger i møtet. Skolen har utlyst 
ledig lærerstilling og ledig stilling for miljøarbeider.  

 
Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering. 

 

22/18 Studietur for lærere høst 2018 

Rektor orienterte driftsstyret om planene for en studietur for skolens lærere høst 2018.  
 
I samarbeid med lærerne har ledelsen utarbeidet en plan for en studietur for pedagogisk 
personale høst 2018 til London. Forutsetningene for planleggingsarbeidet har vært at 
tema for turen skal knyttes til skolens strategiske plan. Mål for studieturen er at lærerne 
får se og oppleve noe som bidrar til bedre kunnskap og kompetanse i sin jobbutførelse på 
Nordvoll. En forutsetning er også at temaene ikke kan oppleves, uten at det ble arrangert 
en studietur.  

 
Arbeidsgruppa for studieturen foreslått besøk på to skoler i London. En av dagene 
tilbringes på Treehouse School. Skolen jobber etter ABA prinsipper og har lagt opp en 
besøkspakke. Fokus først del av dagen er skolens opplæringsprogram for assistenter og 
nytilsatte lærere. Andre del av dagen er en forelesning med Louise Denne om ABA 
compenance framwork. Den andre dagen legges det opp til et halv dags besøk på The Rise 
School som er en søsterskole til Treehouse School. Dette besøket skal ha fokus på skolens 
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bruk av digitale verktøy i opplæringen. Begge skolene har samme målgruppe av elever 
som Nordvoll skole.  

 
Det har ikke vært mulig å få til studieturen i forkant av skoleåret, eller i skolens høst eller 
vinterferie. Det er heller ikke vært vurdert aktuelt, å ha skole i drift og at lærere er på 
studietur. Det er imidlertid mulig å drifte Nordvoll skole med at halvparten av lærerne er 
på studietur og den andre halvparten er på jobb under forutsetning av at vi deler opp 
lærergruppa slik at det er pedagogisk personale i alle grupper. I tillegg kan vi bruke 
ansatte i kompetanseteamet til å styrke den pedagogiske bemanningen i grupper hvor det 
oppstår behov for dette. Studieturen kan derfor gjennomføres i to runder med ca. 15 
lærere i hver gruppe. Da kan også ledelsen delta på turen ved at ledelsen deler seg 
mellom de to gruppene.   

 
Det er lagt opp til at det reises til London etter arbeidsdagens slutt på onsdag. Treehouse 
school besøkes på torsdag og The Rise school besøkes på fredag første halvdel av dagen. 
Hjemreise skjer etter skolebesøket på fredag. Studieturen har dermed to spennende 
skolebesøk. Den krever to overnattinger og reise tur / retur London. Skolebesøkene på 
skolene koster ca 1500 kr per lærer.  

 
Turen har følgende budsjett; 

 Overnatting to netter (1250 kr per natt) 2 500 
 Fly tur/retur London    1 500 
 Skolebesøk     1 500 
 Reise til fra flyplass og til skolene  1 000 
 Mat under reisen     1 000 
 Total                  7 500 
 

Totalt har skolen 30 lærere og 4 ledere. Under forutsetning av at alle deltar må det 
avsettes Kr 225 000 til studieturen. Dette er det dekning for innenfor avsatte midler i 
budsjett 2018. Budsjettet er satt opp i samsvar med faktiske kostnader for en studietur til 
London høst 2016. 

 
I samsvar med rutiner for studietur for ansatte er opplegget presentert for direktør 
Walter Frøyen som har godkjent opplegget. Saken legges derfor frem for driftsstyret for 
endelig godkjenning.  

 
Vedtak: Driftsstyret godkjenner opplegg og kostnader ved studietur 
 

 

23/18 Lederopplærinsprogram 

Rektor har et ønske om å gjennomføre ett lederopplæringsprogram for sitt lederteam og 
har vært i dialog med Utviklings- og kompetanseavdelingen (UKE) i Oslo kommune for å få 
på plass et lederutviklingsprogram for ledergruppa på Nordvoll. Målet med et 
lederutviklingsprogram er todelt; 

 
1. Ledergruppeutvikling for å sikre effektiv ledergruppe 
2. Lederutvikling med fokus på tillitsbasert styring og ledelse 
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Tillitsbasert ledelse er et lederprinsipp i Oslo kommune vedtatt av sittende byråd. Målet 
er at ledergruppa skal ha beviste valg rundt tillitsbasert styring og ledelse som ett 
lederprinsipp i Oslo kommune. I tillegg ønsker jeg å oppnå en større effektivitet i 
ledergruppa ved at det utarbeides læreprofiler av samtlige fire ledere. Hensikten med 
dette er å bedre samhandlingen og få det beste ut av ledergruppa på Nordvoll.  

 
Nordvoll jobber med å få med en annen spesialskole på opplegget slik at vi er to skoler 
som kan dele utgiftene.   

 
Lederutviklingsprogrammet vil i første omgang gå på halvdagssamlinger i Oslo, hvor 
ledergruppa deltar og et overnattingsseminar med gjennomgang av profilene og oppstart 
av arbeidet med å effektivisere dynamikken i ledergruppa.  

 
Lederutviklingsprogrammet er planlagt gjennom skoleåret 2018/19. Kostnadene vil bli på 
ca 50 000 kroner pluss et overnattingsseminar. Kostnadene kan variere litt avhengig av 
hvor mye som kan samkjøres mellom skolene eller hvor mange individuelle samlinger det 
blir. 

 
Vedtak: Driftsstyret godkjenner opplegg og kostnader ved lederopplæringen. 
 

 

24/18 Møteplan for høsten 2018 

Driftsstyre vedtok følgende møteplan for høsten 2018: 

 

 Torsdag 27. september 

 Torsdag 29. november 

 Torsdag 17. januar 2019  

 

25/18 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 

 

 

   

Ivar Morken        John Johansen 

Driftsstyreleder       Sekretær 


