
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Vahl skole 

 

Protokoll 
 

Tilstede: Berit Jagmann (pol), Kristian Sether (p), Håkon Eskil Erlandsen (p), Inga Marie 

Nymo Riset (pol), Janne Thon Rehn (rektor), Gro Velle (ass.rektor - sekretær) 

Forfall: Mats Kvaløy-Bjørbekk, Amal Abdilaahi Elmi, Amira Zatouti 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vahl skole 

Møtested: Vahl skole, teams 

Møtetid: Tirsdag 28.09.2021 kl. 17.15 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

Sak 25/21: Godkjenne innkalling 

Godkjent 

Sak 26/21: Godkjenne protokoll fra 8.6.21 

Godkjent 

Sak 27/21: Økonomi 

Det er en stor reduksjon i elevtall (42 elever). Dette fører til at prognosen er 595000 i underskudd. 

Vi har varslet opp til etaten. 

AKS: nedbemanningsprosessen vi gjennomførte våren 2021 gjør at prognosen nå er 244 000 i 

overskudd. 

Sak 28/21: Covid 

Vi har begynt med massetesting. Skolen sender ut tester som foresatte blir oppfordret til å teste på 

tirsdager og fredager. Så langt har vi fått kompensert nær 100 % av ekstra utgifter. 

Smitte: det er et jevnt smittetrykk i elevgruppa. De fleste uker har vi en eller flere smittede. 

Ivaretakelse av ansatte og elever: Ansatterepresentantene opplever at de har fått god informasjon 

gjennom perioden. Alle ansatte har fått tilbud om å få begge vaksinedosene. Opplevdes litt dumt at 

ansatte fikk tilbud om vaksinedose to etter skolestart mens skolene startet opp på grønt. 

Sak 29/21: Byggesaker 

Rehabilitering av gymsalen er igangsatt. Vi jobber med å finne noe erstatningslokale.  

Gamle gymsal: holder på med en utredning når hvor de kartlegger innspill fra skole, frivillighet og 

bydel om hva behovet er. Vi holder DS oppdatert. 

Sak 30/21: Rudolf Nilsens plass 

Trolig oppstart i uke 46. Signalene er at de skjerme fotballbanen i store deler av byggeperioden. 

Sak 23/21: Opplæring av DS-rep 

Utsatt grunnet stort forfall til møtet. 

Sak 24/21: Eventuelt 

Høstfest for de ansatte: DS støtter dette. 



Fyrlyset og åpent rusmiljø: beboerforeningen har jobbet for å få flyttet Fyrlyset ut av nærmiljøet. 

Frelsesarmeen tar ikke ansvar for det som skjer utenfor huset. De er villige til å flytte dersom de 

får egnede erstatningslokaler. Har startet en underskriftskampanje. FAU er på saken men trenger 

støtte fra skolen. Har også jobbet med et opprop og ønsker å snakke med blant annet elevrådet. 

Beboerforeningen er også opptatt av at rusmiljøet skal bli ivaretatt i prosessen. 

Oppvekstkomiteen: sak om bedre AKS på Vahl skole. Ber byrådet om å prioritere Vahl skole. 

Skolen kan komme med innspill til saken. 

Neste møte: onsdag 1. desember kl. 17.15 

 

 


