
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Vahl skole 

 

Protokoll 
 

Tilstede: Kristian Sether (p), Håkon Eskil Erlandsen (p), Inga Marie Nymo Riset (pol), Amal 

Abdilaahi Elmi (f), Amira Zatouti (f), Janne Thon Rehn (rektor), Gro Velle 

(ass.rektor - sekretær) 

Forfall: Mats Kvaløy-Bjørbekk, Berit Jagmann 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vahl skole 

Møtested: Vahl skole, teams 

Møtetid: Tirsdag 01.12.2021 kl. 17.15 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

Saksliste: 

Sak 31 /21: Godkjenne innkalling 

Innkalling godkjent 

Sak 32 /21: Godkjenne protokoll fra 28.9.21 

Protokoll godkjent 

Sak 33 /21: Økonomi 

Skole: Elevtelling (GSI) 1. oktober gir grunnlag for vårt budsjett. Høstjustering for Vahl skole 

innebærer  at vi får -1 196 000. Dette skyldes at vi har 41 færre elever 1. oktober. Dette medfører 

et merforbruk på mellom 800 000 og 1 000 000. 

Vi må kutte en lærerstilling ved nyttår. Vi vurderer også om vi ikke kan sette inn vikar for assistent 

som skal ha permisjon. Rektor har varslet mulige konsekvenser oppover i etaten. 

Noen utfordringer vi har: 

- Elever som må ha 1:1 av ulike årsaker.  

- Elever som trenger tett oppfølging faglig og/eller sosialt 

- Hvordan utvikle en praksis som i ennå større grad ivaretar alle elever innenfor de rammene vi 

har. 

Det er også stor elevtallsnedgang ved de andre barneskolene i bydel Gamle Oslo. 

AKS: Har også færre elever. Fordi vi nedbemannet i vår, går det mot et mindreforbruk på 95 274,- 

Sak 34 /21: Covid 

Det testes på 5.-7. trinn hver tirsdag og fredag. 

Smitte: Det er smitte både blant ansatte og elever, men vi får ikke beskjed med mindre familiene 

selv kontakter skolen. 



Sak 35 /21: Byggsaker 

Rudolf Nilsens plass: de er i gang. Det er noen utfordringer med hms og kommunikasjon, men vi 

har dialog med de som har ansvar for oppussingen. 

Gymsalen: det går etter planen. 

Etablering av avfallsbrønner før jul. Ferdigstilles før nyttår. 

Sak 36 /21: ICDP og FAU-samarbeid 

FAU har tatt initiativ til at det avholdes ICDP-kurs på skolen. Bydelen er positive til dette.  

Sak 37 / 21: Oppdatering ved prosjekter (Livsmestring og Nærmiljøskole) 

Nærmiljøskolen: Skal straks i gang med å skrive prosjektbeskrivelsen. Deretter skal vi søke midler 

og gå inn i planleggingsfase før prosjektfase. 

Livsmestring: Hele bydelen er inkludert. Interessant innhold – foreløpig om hjerneforskning. Skal 

utformes tjenestespesifikke pakker. Følger ikke noe særlige midler med prosjektet, men 

vikarutgifter for mentorer og kurs blir dekket. Vi ønsker oss midler til for eksempel andre 

yrkesgrupper inn i skolen – utvide laget rundt eleven. 

Sak 38 /21: Opplæring av DS-rep 

PPT sendes ut til alle representanter i DS 

Neste møte: tirsdag 18. januar kl. 17.15 

 

 


