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Vahl skole 

 

Protokoll 
 

Tilstede: Berit Jagmann (pol), Keren Naz Khan (p), Håkon Eskil Erlandsen (p), Mats Kvaløy-

Bjørbekk (pol), Inga Marie Nymo Riset (pol), Amal Abdilaahi Elmi (f), Amira 

Zatouti (f), Janne Thon Rehn (rektor), Gro Velle (ass.rektor - sekretær) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vahl skole 

Møtested: Vahl skole, teams 

Møtetid: Tirsdag 08.06.2021 kl. 17.15 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

Sak 17/21: Godkjenne innkalling 

Godkjent 

Sak 18/21: Godkjenne protokoll fra 2.3.21 

Godkjent 

Sak 19/21: Introduksjon av Kristian Sether, koordinator for nærmiljøskole Vahl 

Tidligere kontaktlærer. Jobbet som koordinator siden påske. Mye møtevirksomhet nå. Samlet 

sommeraktiviteter for elevene. Er inne i kartleggingsfasen nå.  

Sak 20/21: Presentasjon av resultater v / Mari Mangerud (1-3) og Gro V. Velle (4 – 7) 

Gjennomgang av noen resultater. Begreper og språk er hovedutfordringer på alle trinn. 

Et ønske skolen har er øremerkede midler til miljøteam på enkelte skoler med ekstra behov. Inga 

har tatt opp dette på et møte med byråden. 

Sak 21/21: Økonomi / bemanning 

Skole: estimat pr. 1.6: 87 000 i mindreforbruk. Dette forutsetter at vi får dekket koronautgiftene 

våre. Det er tatt høyde for elevtall og SNO-vedtak. Færre ansatte. Det er usikkert om vi får en eller 

to klasser på 1. trinn. 

To lærerstillinger er utlyst.  

AKS: Estimert mindreforbruk 288 000. Færre ansatte som følge av prosess på AKS. 

Spørsmål fra DS: Har Vahl skole en 5-årsklubb? Ikke per nå, men vi har et ønske om å starte opp. 

Det har vært vanskelig på grunn av koronasituasjonen. FAU jobber med saken og skal søke midler 

til dette. 

Sak 22/21: Uttalelse til skolebehovsplanen. Se saksfremlegg. 

Vahl skole har et ønske om at gammel gymsal blir rehabilitert og tenker at det skal inn i 

skolebehovsplanen. Høringsfristen er 9. september.  

Politikerne i DS vil videreformidle våre ønsker.  

Vi samler opp en liste over hva vi ønsker utbedret på Vahl skole. Det kan være lurt å involvere de 

eldste elevene. 



Det er Undervisningsbygg som er eier av skolebygningen. Vi i administrasjonen har hatt 

regelmessige møter med Undervisningsbygg og har da gitt beskjed om behov for oppgradering av 

ulike deler av skolen. Per nå ser det ut til at vi får renovert gymsalen til høsten.  

Når vi kan møtes fysisk igjen hadde det vært fint med en omvisning rundt på skolen. 

Sak 23/21: Opplæring av DS-rep 

Blir over sommerferien for de som ønsker opplæring. 

Sak 24/21: Eventuelt 

Byråd Inga Marte Thorkildsen kommer på besøk til Vahl skole mandag 14. juni. Får omvisning ute 

og i gamle gymsal. KIGO skal synge den nye skolesangen. 

 


