
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Vahl skole 

 

Protokoll 
 

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, møterommet i 1. etasje 

Møtetid: Tirsdag  24.11.2020 kl. 17.15-18.30 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED VAHL SKOLE 

 

 

Sak 24/20: Godkjenne innkalling 

Godkjent 

 

Sak 25/20: Godkjenne protokoll fra 22.09.2020 og 26.10.2020 

Godkjent 

 

Sak 26/20: Økonomi 

AKS: Høstjustering for barn med spesielle behov, prosjektmidler idrettsglede, kompensasjon 

for tapt oppholdsbetaling har gitt inntekter på 118 000 kr. Høstjustering gratis AKS på -64 000 

kr (færre elever). Slik det ser ut får vi et midreforbruk på 150 000 kr. Vi minner om at AKS 

hadde med seg et mindrefobruk på 421 000 kr inn på dette årets budsjett slik at vi reelt sett 

bruker mer enn vi får tildelt. 

 

Skolen: Høstjustering for særskilt norsk, tilskudd til digitale læremidler, tilskudd til oppfølging av 

sårbare barn og kompensasjon for koronautgifter. Prognosene per 01.11.2020 er et 

mindreforbruk på 202 000 kr skoler. Vi minner om at vi også hadde et mindreforbruk forrige 

skoleår og hadde med oss 625 000 kr inn i årets budsjett. 

 

Sak 27/20: Nytt ordensreglement 

Forslaget bygger på Oslo kommunes reglement for orden og oppførsel. 

Diskusjon rundt om det nye ordensreglementet ivaretar elevenes rettssikkerhet. Kan vi spisse 

litt mer, for eksempel være tydelig på hva som kommer fra Utdanningsetaten sentralt. Videre 

klargjøre hvilke regelbrudd som anses som alvorlige og hvilke konsekvenser det eventuelt kan 

få. 

Er reglementet ment for lærere, elever eller foresatte? Vi tenker at det hovedsakelig er rettet 

mot elevene. 

 

Forslag fra DS: Rydde opp i reglementet, sende det ut på e-post og ha en innspills-runde per 

e-post før vi har et kort DS-møte hvor vi vedtar ordensreglementet.  

DS støtter dette forslaget. 

 

Sak 28/20: Korona – beredskap og status 

Fra mars til nå har vi hatt 11 smittede elever og en smittet lærer. Det er mye administrativt 

rundt karantene: nærkontaktlister, informasjon til ansatte, foresatte, elever og andre eksterne 

nærkontakter.  

Hjemmeskole fungerer bedre nå som alle har iPad. Vi har utarbeidet en rutine for 

hjemmeskole. 



Informasjonsflyt er en utfordring. Når og hvor og hvor mye skal vi informere.  

 

Sak 29/20: Valg av driftsstyreleder og medlem av SMU (Driftsstyreleder må delta i 

driftsstyreopplæring digitalt 26.11, kl 15.30) 

Valg av representant til SMU: 

Berit Jagmann 

De politiske representantene deler på oppgaven og sitter ett år hver.  

 

Valg av driftsstyreleder: 

Amal Abdilaahi ble enstemmig valgt. 

 

Sak 30/20: Informasjon om Nærmiljøskole Vahl 

Skolen må samarbeide mer med bydel og nærmiljø for å pakke inn elevene våre. Vahl 

nærmiljøskole ønsker å være et nav i lokalsamfunnet, entydelig aktør og god 

samarbeidspartner for alle gode krefter rundt barna i nærmiljøet.Vi har søkt midler for å 

kartlegge og utrede: 

- Samhandlingen mellom skolen og bydelense lavterskeltilbud. Som ungdomsteam, 
utekontakt og lignende 

- Kunnskap om hvordan smahndling mellm skole og frivilligheten bør organiseres til det 
beste for barna på Vahl skole 

- Skole/hjem-samarbeid: Hva gjør skolen for å lykkes med den enkelte familei? Er det 
ulik praksis mellom ansatte på skolen i møte med samme familie? 

- Videreutvikling av skolens lokale plan for å utvikle elevenses grunnleggende ferdigheter 
med utgangspunkt i kompetansebegrepet fra LK20 

                

Sak 31/20: Eventuelt 

Informasjon: Amira, Berit og en annen mor skal ha møte med ordføreren angående Elgsletta i 

morgen, 25.11.2020 

 

Trafikksituasjonen rundt skolen: FAU har sendt inn innspill, videre har elevene på 6. trinn 

gjennom Barnetråkk uttalt seg om skolesituasjonen. Det er usikkert om de som har kartlagt 

rundt skolen snakker med de som har ansvar for Bilfritt Oslo. Det bør bli klarer hvem vi sender 

innspill til slik at vi er sikre på at arbeidet som gjøres kommer inn til riktig sted. 

 

 

 

Neste møte: 19. januar 2020 kl. 17.15 


