
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Vahl skole 

 

Protokoll 
 

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

Keren Naz Khan (p), Thor Berge (p), Janne Thon Rehn (rektor), Gro Velle 

(ass.rektor - sekretær) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vahl skole 

Møtested: Vahl skole, møterommet i 1. etasje 

Møtetid: Torsdag  11.06.2020 kl. 17.15-18.30 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

Sak 11/20: Godkjenne innkalling 

Godkjent 

Sak 12/20: Godkjenne protokoll fra 05.03.2020 

Godkjent 

Sak 12/20: Økonomi 

Gjennomgang av utsendte økonomirapporter.  

Skolen: Vi har et estimert mindreforbruk på 208000. Det ser greit ut med tanke på lønnsutgifter. 

Vi har satt av drøye 4 millioner til innkjøp. Det ble budsjettert med 300 000 til innkjøp av bøker. 

Foreløpig har vi brukt ca. 75 000 kroner. Penger som er til overs kan bli brukt til innkjøp av 

apper/ulike digitale læringsplattformer. I perioden etter 12. mars har vi brukt mindre på 

vikarutgifter. Vi planlegger å bruke ca. 160 000 kroner på lisenser på læringsstøttende 

nettressurser. Vi har søkt om å få refundert 40 % av disse utgiftene. Vi fortsetter å være 

restriktive på pengebruken. 

AKS: Det er et estimert mindreforbruk på 14 000 kr. Det er kontroll på lønnsutgiftene, men ikke 

rom for vikarbruk. AKS har mottatt 250 000 i prosjekmidler til samarbeid mellom AKS og 

idrettslag. 

Sak 13/20: Covid-19 

Hva skjedde og hvordan har det gått: 

- 12. mars samlet vi Beredsskapsgruppa for å planlegge. På ettermiddagen samme dag 
fikk vi beskjed om å stenge skolen. Det var mye fram og tilbake om stengingen ville skje 
fredag eller mandag. Skolen stengte dagen etter, fredag. 

- Vi opprettet hjertetelefon slik at elever kunne få kontakt med noen på skolen 
- Vi fikk på plass et tilbud for sårbare elever basert på vurderinger foretatt av skolens 

ansatte, samarbeidende instanser og foresatte 
- Lærerne hadde jevnlig kontakt med elevene 
- Innkjøp av iPad i april 
- 27. april: oppstart for 1.-4. trinn 
- 11. mai: oppstart for 5.-7. trinn 



- Fokus på smittevern og renhold 
- Ved oppstarte var elevene inndelt i kohorter etter Udirs smitteveileder. Ulik oppstartstid 

og pausetid for ulike trinn 
- De fleste lærerne måtte ha ansvar for en kohort 
- Spes.ped ble oppretthold. Det ble ført logg over tilbudet disse elevene fikk av 

spesialpedagogene 
- Elevene fikk 17,5 timer med undervisning i uka  
- I V-klassen fikk alle skoletibud fra 27. april selv om noen elever er mellomtrinnselever 
- Krevende med møter og samarbeid på grunn av ulike arbeidstider. 
- Tett samarbeid med klubber, plangruppe og verneombud 

 

Sak 14/20: IKT 

Det ble i april kjøpt inn 260 iPad. De ble delt ut til de eldste trinnene før de fikk komme tilbake 

på skolen. Vi har inngått en låneavtale med Utdanningsetaten. Disse utgiftene er allerede tatt 

inn i budsjettet. 

Sak 15/20: Bemanning og neste skoleår 

Bemanning: 

- Tilsatt 4 pedagoger – 1 fast og 3 i vikariat 
- To pedagoger slutter og en pedagog skal ha et års permisjon 
- 3 pedagoger studerer og jobber 60 % 
- 1 pedagog jobber redusert 60 % 
- 1 pedagog skal i fødselspermisjon i november 

 

Vi har har laget en årsplan for neste skoleår og en spesialpedagogisk tiltaksplan. 

Sak 16/20: Eventuelt 

Trafikksituasjonen:  

 Bilfritt Grønland - flertallsvedtak -> konsekvens: Heimdalsgata blir toveisgate og eneste inn 
og utkjøring til Grønland  + mer trafikk i Vahls gate og Jens Bjelkesgate (Nordbygata er 
stengt enda)  

 Motzfeltsgate, Lakkegate, Tøyenbekken og nederste del av Tøyengata blir kollektivvei  
 BU-møte neste torsdag  
 Kontakte FAU  
 Finne gode løsninger  
 


