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 Sakliste: 

Sak 22-22       Innkalling: Godkjent 

Sak 23-22        Referat fra møtet 24.05.22: Godkjent  

Sak 24-22        Informasjon fra rektor: 

Skolestart:  
Elevtallet er stort sett det samme som i fjor.  

Flere elever som ble skrevet inn på skolen, men som likevel ikke møtte opp og 

som nå er skrevet ut av skolen. Det var ca 12% av elevene som ikke møtte til 

første skoledag.  

Satsningsområdene er fremdeles fokus på lesing, skriving og i tillegg 

traumesensitiv opplæring av ansatte. 

Skolen er opptatt av å variere undervisning, der IPad er et av hjelpemidlene, 

og ledelsen har hatt en drøftelse rundt Ipad bruk med en foreldregruppe som 

ble nedsatt av FAU.  

Fellesårshjul for hele skolen, der det er delt inn i fem tverrfaglige prosjekter 

som er felles for hele skolen. 
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Biblioteket har blitt viktig i lese- og skriveopplæringen. Det er kjøpt inn 

mange nye bøker på biblioteket og mye gammelt har blitt kastet.  

 

Informasjon om Utdanningsetaten: 
Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med Utdanningsetaten med tanke på hvordan 

Osloskolen følger opp vold og trusler. Alle ansatte på skolen har deltatt på et 

e-lærings kurs. Vergekurs og holdekurs skal gjennomgås med de ansatte, i 

løpet av dette skoleåret. Skolen har strammet inn og har bedre rutiner for 

oppfølging av ansatte som blir utsatt for vold.  

 

Skolemat:  
Skolemat/frokost serveres to ganger i uka, men skal utvides til hver dag etter 

høstferien. Når kantinen er ferdig, blir det høyere kvalitet på maten som 

serveres. Arbeidet med den nye kantinen er i gang, og vi satser på å åpne den i 

starten av januar. 

Skolegårdsutvidelsen: 
Det har vært befaring og arbeidet går fremover. Det har vært uenighet om 

blant annet sykkelfelt gjennom skolegården med bymiljøetaten, men dette er 

nå løst. FAU har gjort en stor jobb med å få fortgang i prosessen.  

Sak 25-22 Økonomirapportering fra skolen og AKS. 
Rektor redegjorde for budsjettet. Reviderte tall gjør at totalbudsjett øker etter 

justeringer. Overskudd er på ca. 4 millioner. Overskuddet skyldes i stor grad 

levekårmidler som skal brukes neste år.   

Elevnedgang på AKS som gjør at de vil gå med et stort underskudd. 

Sak 26-22 Politiske saker:  
Skolen skal invitere bydelen på frokost når vi er i gang med kantinen. 

Tøyen initiativet: bolig og ungdom er det de vil prioritere å jobbe med. Store 

nok boliger til store familier. Hilmar og Sigrid skal se mobilitetstall.  

Det ble også drøftet utfordringer som har oppstått i nærområdet.  

Sak 27-22        Eventuelt: 
Fremvisning av innslag fra NRK, der 7. trinn besøkte Oslo fengsel. 

Omvisning av nytt bibliotek og kantine. 

 

  

     

     
 

 


