
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Majorstuen skole 

 

Møteinnkalling Driftsstyremøte Majorstuen skole 

Til: Tjeran Vinje (driftsstyrets leder og politisk repr.), Svein Trosdahl (politisk repr.), 

Ingvild Kessel (politisk repr.), Sanne Røli (ansatte repr.), Madelene Sønsteby 

Lindaas (ny ansatte repr.), Knut Rørbakken (foreldre repr.), Tone Britt Eriksen 

(foreldre repr.), Lea Henrikke Disa Drangert-Hveding (elev repr.) og Hulda 

Josephine Hein-Gutierrez (elev repr.) og Eirik Kjenna (ny HR- og adm.sjef, referent i 

møtet) 

 

Vara: Marcus Bøhn (politisk repr.), Hanne Granbu Lien (politisk repr.), Andreas 

Haug (politisk repr.), Line Henjum Sinding-Larsen (vara ansatte repr), Siv Hanevold 

Kildal (vara ansatt repr.) Haavard Søraas Jaastad og Alexander Nilsskog Fraser 

(vara foreldre rep.), Sarah Lise Lescoffit og Bård Elias Nystøl (vara elev repr. 

 

Forfall:  

  

Møtegruppe: Driftsstyret ved Majorstuen skole 

Møtested: Teams  

Møtetid:  17. november kl.17.00 – 18.00 

Saksbeh: Katrine Sølvberg 

Telefon: 90 25 86 11 / 95 93 73 41 

 

 
INNKALLING TIL MØTE I DRIFTSSTYRET VED MAJORSTUEN SKOLE 

 

 

Sak  27–  20:  Godkjenning av saksliste, saker til eventuelt og møtebok fra 11.05.2020 

 

Godkjent.  

   

Sak  28 – 20:  Skole og AKS økonomi pr. oktober 2020 v/rektor 

 

Månedsrapport og 100-rapport økonomi pr. oktober 2020 (vedlagt). 

 

Skole: 

 

Det totale merforbruket har økt siden sist, og avviket er nå 2,82%. Avviket på lønn er 4% som 

ventet. Skolen har fått litt mindre på 3 diagnoser enn i våres, dette da skolen har mistet noen 

elever som gav tilskudd. Antall ansatte er imidlertid den samme.  

Det er ikke planlagt store innkjøp resten av året, kun mindre suppleringer. Skolen er dessverre 

plaget med mye hærverk, knuste ruter og liknende. Det har også vært store utfordringer med  

låsesystemet, som gjør at det kommer en større regning på dette. Skolen søker om refusjon for 

hærverk over 100 000.  

Skolen har fått inn mer på refusjoner enn forventet, og mangler nå bare ca. 300 000. Avviket mot 

forrige DS skyldes at skolen har fått mer refusjon på utleie og sykelønn enn ventet. Det ventes 



også mer koronarefusjon, da skolen ikke har fått refusjon for høstsemesteret enda. Det kommer 

trolig mer refusjon for høstsemesteret, enn for vårsemesteret. Skolen har brukt nærmere 1 mill. 

på tiltak i forbindelse med korona.  

Tiltak må iverksettes fra budsjettåret 2021, og skolen må se på ressursene, samt høstens 

elevtall. Bemanningen er for høy slik den er nå.   

 

AKS: 

 

Merforbruk på ca. 700 000 per nå. AKS har klart å gjøre tiltak på lønn, og avviket er positivt 

(mindreforbruk). Det har vært en stor elevnedgang pga korona, men antallet elever er nå på vei 

opp igjen. Kompensasjonen for tapt oppholdsbetaling burde vært høyere.   

AKS har fått inn mer refusjon siden sist, blant annet til idrettstilbud. De har imidlertid fått 

mindre enn forventet til barn med spesielle behov. Støtten/størrelsen på tildelingen til barn med 

spesielle behov er ulik for de ulike diagnosene. Det gjør at diagnosesystemet er noe utfordrende. 

Midlene er utilstrekkelige i forhold til behovet.  

 

Begge regnskap tatt til etterretning. Man vurderer om problemstillingen rundt tildeling for 3 

diagnoser skal tas til UDE.  

     

Sak   29– 20: Plassmangel og plan for strategi videre arbeid 

 

Skolen har fortsatt for få rom. Undervisningsbygg (UBF) og Avdeling for skoleanlegg (ASA) i UDE 

skulle deltatt på et møte angående dette tidligere i høst, som ble avlyst. Skolen har ikke hørt noe 

fra de etter dette.  

Rektor, UBF og ASA (samt andre aktører) er i møter angående ny flerbrukshall i området, og 

dermed en gymsal vi kan benytte. Skolen deltar i utarbeidelse av kravspesifikasjonen, og tanken 

er at skolen trolig disponerer flerbrukshallen på dagtid. Skolen mangler også en stor sal hvor 

alle ansatte kan samles samtidig, så dette er sårt tiltrengt. Flerbrukshallen skal stå ferdig høsten 

2022. Leieavtalen skolen i dag har med Domus Athtletica må forlenges. 

Skolen bør sette opp liste over rommangelen, da situasjonen fortsatt er prekær selv om Grieg 

brukes delvis som personalrom. Listen bør videreformidles politikerne.  

 

Sak   30 – 20: Saker fra FAU 

 

1. Skilting/sikring skolevei: Status fra arbeid i FAU og hvordan følge opp videre. 

 

Kommunen har tatt initiativ til å kartlegge behov for sikringstiltak rundt skolene. 

Skolen/FAU har mottatt en liste med spørsmål i den forbindelse, med frist for 

innmelding av innspill satt til 4. november. Saken behandles i bydelen i løpet av 

november, og tilbakemelding kommer så fort den har dannet seg et helhetsbilde. 

Trafikkbelastning, skilting, potensielt farlige punkter/områder o.l. er meldt inn fra 

FAU Majorstuen, som følger opp saken. FAU tar imidlertid ikke nytt initiativ mens 

nåværende behandling pågår. Den endelige rapporten sendes fra bydelen til 

Bymiljøetaten.  

2. Spørsmål om hvordan skolen adresserer aktuelle saker om rasisme, mobbing m.v. 

i samfunnet, ref nylige saker om fotballrasisme m.v. som holdningsskapende 

arbeid vedrørende forhold som favner bredere enn det konkrete anti-

mobbearbeidet rettet mot skolehverdagen. 

Svar på spørsmålet avventes til elevundersøkelsen er gjennomført. Dette er et 

viktig arbeid som det skal jobbes med fremover. Det legges konkrete tiltak inn i 

skolens strategiske planer.  



 

3. Spørsmål om skolens rutiner, ressurser, tiltak m.v. mtp elever med spesielle 

behov  

Skolen har fått tilsyn fra Fylkesmannen på 9A-saker, og har skaffet seg god 

oversikt over dagens rutiner. Det viser seg at skolen ikke er helt omforent med 

rutinene – saker løses ulikt innad. Skolen har imidlertid en tydelig rutine som må 

gjenopplives og gjøres mer kjent. Når tilsynet er ferdig vil skolen få tydelig 

tilbakemelding på hvilke tiltak som må iverksettes.  

 

Det pågår nå trivselsundersøkelse (1-4) og elevundersøkelse (5-10) som vil vise 

hva skolen er gode på og hva som kan forbedres.  

Både FAU og skolen ønsker åpenhet, men når det gjelder tiltak rundt enkeltelever 

kan ikke skolen dele dette på grunn av personvern. Saker som skjer utenfor 

skoletiden og utenfor skolen/på nett er generelt utfordrende.  

Det er ønskelig at elevrådet på generell basis er mer involvert i skolemiljøsaker.   

4. Sak vedrørende lekeapparater i skolegården og videre oppfølging av denne 

Elevundersøkelsen rundt dette gjennomgått på SMU-møtet. Det var primært 

elever fra 5. trinn som svarte, og det var ingen tydelig tilbakemelding fra de 

lavere trinnene. 1-4 bør svare på undersøkelsen, da de er i målgruppen for mange 

av lekeapparatene.  

Det har vært stilt spørsmål rundt ett av  apparatene og om dette har universell 

utforming. Det ønskes dialog med UBF rundt dette.  

Sak   31 – 20 : Eventuelt og infosaker 

 

Oppdaterte tiltak smittevern Majorstuen skole i forbindelse med covid-19 

 

Det ble varslet om rødt nivå for ungdomsskolene på lørdag, og FAU og ansatte ble varlset 

søndag. Dagens røde nivå er ulikt det som var rødt nivå i våres, og skolen har laget en rød plan 

basert på UDEs og UDIRs veiledninger/rettledninger. Disse kan tilpasses noe lokalt, men fag- og 

timefordelingen kan ikke røres. Hovedmålet er å ha elevene mest mulig på skolen. 8 trinn er 

fysisk på skolen hver dag, mens 9. og 10. trinn får 3 dager hver på skolen. Resten blir 

undervisning på Teams med lærer, og det blir ingen fortkortet timeplan.  

Skolen sender ut rød plan som må justeres/evalueres underveis. Det er fortsatt gult nivå på 

barnetrinnet, men skolen har rød plan for dette. Det blir en planleggingsdag for alle lærere på 

ungdomstrinnet slik at de kan planlegge for rødt nivå.  

 

- Møtetdatoer for vår 2021 

- Tirsdag 12.01.21 – DS arbeidsmøte med budsjett og strategisk plan 

- Tirsdag 19.01.21  – DS (besluttende DS ca. 30 min – vedta nytt budsjett og 

strategisk plan) 

- Tirsdag 09.03.21 - SMU+DS+FAU 

- Mandag 19.04.21 - SMU+DS+FAU 

- Mandag 14.06.21 - SMU+DS+FAU 

 

 

Tjeran Vinje      Katrine Sølvberg  

driftsstyrets leder     rektor og driftsstyrets sekretær 

 


