
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Vahl skole 

 

Protokoll 
 

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

Xawokiin Ibrahim (f), Janne Thon Rehn (rektor), Gro Velle (ass.rektor - 

sekretær) 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vahl skole 

Møtested: Vahl skole, møterommet i 1. etasje 

Møtetid: Tirsdag  22.09.2020 kl. 16.30-18.00 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

Sak 17/20: Godkjenne innkalling 

Godkjent 

Sak 18/20: Godkjenne protokoll fra 11.06.20 

Godkjent 

Sak 19/20: Økonomi 

Skolen: Estimert merforbruk på 123 000 kr.  

AKS: Estimert merforbruk på 65 000 kr. 

Skolen fører oversikt over koronarelaterte utgiftene. Per nå ca. 214 000 kr. Dette er ikke 

iberegnet ekstra renhold eller innkjøp av iPad. 

Sak 20/20: Kutt i budsjett 

Utdanningsetaten budsjett har blitt redusert, det medfører at Vahl skoles budsjett kuttes med 

726 000 kr. Som følge av dette må skolen være ekstra sparsommelig. AKS sitt budsjett kuttes 

med 96 000 kr. 

Sak 21/20: Korona – beredskap og status 

Vi tar høyde for at skolen raskt kan gå fra gult til rødt nivå. Ledelsen har utarbeidet en plan 

basert på rødt nivå i fjor, men denne er ikke delt ut til ansatte da endringer vil komme.  

Sak 22/20: Samarbeid med bydelen 

Rektor har deltatt på møte verdrørende prosjekt om livsmestring (traumesensitiv by).  

BUP skal delta på ressursteam på skolen en gang i måneden. 

SV har fremmet forslag om å gjøre noe med gamle gymsal. 

Dialog med bydel om hvordan de i større grad kan bidra positivt inn i nærmiljøet. 



Sak 23/20: SMU (skolemiljøutvalg) – valg av representant 

På grunn av oppmøte på DS ble valget utsatt.  

Sak 23/20: Eventuelt 

Velferdsetaten har utarbeidet en rapport om værested fra rusavhengige. De anbefaler 

ingenting og har heller ikke kommet med forslag til lokalisering. Aftenposten har i to artikler 

uttalt at Elgsletta er et sted som egner seg som et værested for rusmiljøet. DS ønsker å jobbe 

aktivt mot en slik eventuell etablering av værested på Elgsletta. 

Neste møte: 24. november kl. 17.15 (SMU fra kl. 16.30) 


