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Tilstede: Berit Jagmann (pol), Keren Naz Khan (p), Håkon Eskil Erlandsen (p), Inga 

Marie Nymo Riset (pol), Mats Kvaløy-Bjørbekk (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  19.01.2021 kl. 17.15 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

 

Saksliste: 

Sak 01/21: Godkjenne innkalling 

Innkalling godkjent 

Sak 02/22: Godkjenne protokoll fra 24.11.2020 

Protokoll godkjent 

Sak 03/23: Økonomi – estimat 2020 

Skolen: Estimert mindreforbruk i 2020 er 373 727. Vi har fått kompensert nesten 470 000 kr for 

utgifter knyttet til korona. 

AKS: Estimert mindreforbruk i 2020 er 185 427.       

Sak 04/21: Budsjett 2021 

Orientering om budsjettet for Vahl skole. 

Orientering om budsjettet for bygningsrelaterte kostnader. 

Orientering om budsjett for AKS – for AKS er lønnsbudsjettet for faste stillinger høyere enn 

tildelte midler. Vi har begynt en omorganiseringsprosess for AKS for å få lønnsbudsjettet ned. 

Vi har hatt første runde med fagforeningene og vil orientere AKS-ansatte denne uken. Dette 

arbeidet er krevende og vi ønsker at alle skal bli hørt og involvert, og har også hentet inn 

bistand fra Utdanningsetaten sentralt.  

Vedtak: 

Budsjett 202 Vahl skole ble vedtatt 

Budsjett 222 Vahl skole bygg ble vedtatt 

Budsjett 215 Aktivitetsskolen Vahl ble vedtatt 

Sak 05/21: Nytt ordensreglement 

Vedtak: 

Nytt ordensreglement ble vedtatt 

Sak 06/21: Korona – beredskap og status 

Det er ofte et trinn/klasse i karantene. Vi hadde også et smitteutbrudd på AKS i julen. Det er 

mange familier som strever med å følge regler for karantene etc. Mye arbeid med 



smittesporing og det er ofte vi som informerer smittesporingsteamet om smittede 

elever/ansatte. 

Personalet følger godt med og gjør en god jobb i situasjonen vi er i nå. All honnør til dem. 

Sak 07/21: Nærmiljøskole - prosjektstilling         

Skolen har fått 1 million til en prosjektstilling som skal se på hvordan Nærmiljøskole Vahl kan 

se ut. Stillingen skal lyses snart. Prosjektstillingen skal se på samhandlingen mellom skole – 

hjem – frivillighet – bydel, og skal munne ut i et prosjektforslag i november 2021 for hvordan 

nærmiljøskoleprosjektet bør se ut til det beste for elevene på Vahl. 

Sak 08/21: Strategisk plan 

Fristen er utsatt til 19.2. Vi har startet arbeidet i plangruppa og har et ønske om medvirkning i 

personalet slik at vi er enige om veien videre.     

Sak 09/21: Eventuelt 

Elgsletta: Byrådet går inn for at Elgsletta ikke skal være et værested for rusmisbrukere. Vi 

følger med på hva byrådet vedtar. 

 

 

Neste møte: 

Onsdag 17. februar kl. 17.00. 

Tirdag 2. mars kl. 17.00 


