
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Vahl skole 

 

Protokoll 

 

Tilstede: Berit Jagmann (pol), Inga Marie Nymo Riseth (pol), Mats Kvaløy Bjørbekk (p), Thor 

Berge (p), Keren Naz Khan (p), Gro Velle (ass.rektor - sekretær) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vahl skole 

Møtested: Vahl skole, møterommet i 1. etasje 

Møtetid: Torsdag  05.03.2020 kl. 17.15-18.30 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

Sak 06/20: Godkjenne innkalling 

Innkalling godkjent 

 

Sak 07/20: Godkjenne protokoll fra 16.01.2020 

Protokoll godkjent 

 

Sak 08/20: Årsregnskapsrapport 2019 

Årsregnskapsrapporten ble tatt til etterettning 

 

Sak 09/20: Godkjenne fullstendighetserklæringen 

Fullstendighetserklæringen ble godkjent enstemmig 

 

Sak 10/20: Eventuelt 

Driftsstyreopplæring: 

- DS gikk gjennom powerpoint med opplæring 

- Vi ble enige om å sette opp gjennomgang klagesaker som fast sak en gang i året 

 

IKT: 

- Det finnes en låneavtale som vi kan gå inn på for å få til satsning på IKT. Denne har skolens 

ledelse satt seg inn i. Vi vil i løpet av våren sette ned en egen faggruppe som skal jobbe med 

IKT-satsningen og blant annet lage en milepælsplan 

- Det er et ønske fra DS om at skolens rutiner rundt datasikkerhet og personvern blir tatt opp som 

egen sak på et DS-møte. 

Møte FAU og SV-representant Stian Antonsen: 

- FAU-leser som var til stede på DS refererte fra et samarbeidsmøte FAU hadde hatt sammen med 

politiker Stian Antonsen. På møtet kom det fram noen punkter som FAU ønsker å jobbe videre 

med: 

o Foreldres plikter og rettigheter – foreldrene ønsker å bli inkludert på skolen, men det er 

utfordrende at ikke alle kjenner til sine rettigheter og plikter – det er et ønske om mer 

veiledning/kursing av foresatte 

o Sosiale aktivitetere for barna etter skolen: Det er et ønske med flere fritidsaktiviteter 

driftet av kommunen. Lakkegata har for eksempel Dragen. Vi har Joy og JuniorG. Det er 

veldig viktig med leksehjelp 

o Det er et ønske om flere aktiviteter i AKS-tiden 

o Ønske om et informasjonsmøte med barnevernet hvor det kommer fram hvilken hjelp de 

kan tilby foreldrene. Det er et ønske om å være proaktive. 

o 5-årsklubb – FAU har et ønske om at vi får til en 5-årsklubb på Vahl skole etter mønster 

fra klubben på Tøyen skole 

 

 


