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Referat 
Til stede:  

Navn Rolle Medlemskategori 

Ragnhild Gjelsvik DS-medlem Politiker, MDG 

Eivind Stø DS-medlem Politiker, R 

Torbjørn Furulund DS-medlem Politiker, H 

Rune Arctander  DS- leder Foresatt 

Emilia Andersson-Bakken DS-medlem Foresatt 

Kine Marie Bjerke DS-medlem Ansatt skole 

Johannes Morottaja DS-medlem Ansatt skole 

Ingunn Cecilie Sørdal 

Gregersen 

Sekretær Ledelsen, rektor 

Bjørnar Holsæter  Ledelsen, AKS 

Lise Angelica Fliflet-

Jacobsen 

Referent Ledelsen, ass. rektor 

 
 

 

Fra: Rektor ved Fernanda Nissen skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Spes.ped.rommet 

Møtetid: 

Neste møte: 

Mandag 19.09 kl. 16.30 

Mandag 19.09. 2022   

 

 Sak 

9/22 Godkjenning av referat fra sist DS 07.03.2022 

10/22 Godkjenning av dagens saksliste 

11/23 Årsregnskapsrapport og budsjettjusteringer 

12/23 Fullstendighetserklæring 

13/22 Ansettelser 

14/22 Eventuelt 
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Sak 21/22: Godkjenning av referat fra sist DS 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor 

Sakstype:   Vedtakssak  

Emilia Andersson-Bakken var til setede på møtet den 07.06, var falt ut av referatet. 

 

Forslag til vedtak: Referat godkjennes 

 

Sak 22/22: Godkjenning av dagens saksliste 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor 

Sakstype:   Vedtakssak 

 

Forslag til vedtak: Saksliste godkjennes 

 

Sak 23/22: Møtedatoer for 2022-2023 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor 

Sakstype:   Vedtakssak 

Vedtak:  Møtedatoer godkjennes  

SMU-møter legges i forkant av DS-møter, kl. 15.30. Et  møte i november og to i vårsemesteret. 

 

 

 

Sak 24/22: Økonimirapport for august for skole og AKS 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor/AKS-leder 

Sakstype:   Orienteringssak 

 

Vedtak: Driftsstyret stiller seg bak rektors pg AKS-leders redegjøring av 

økonomirapport for august. 

AKS: Lønnsutgifter største kostnad. Barn med spesielle behov er kostnadsdrivende. Mindre 

inntekter på grunn av at flere går over til gratis halvdagsplass.  

GSI-rapportering utløser delvis kompensasjon for dette. Sykelønnsrefusjon og refusjoner i 

forbindelse med korona kommer. 

I september vil en lønnsjustering som ikke ble utbetalt i august komme som økte lønnsutgifter. En 

del elever med spesielle behov har sluttet på AKSved opprykk til 5.trinn.  

Økte lønnsugifter vil forsøksvis kompenseres ved å redusere driftsutgifter i den grad det er 

mulig. 

Fem uker med sommer-AKS gjør at de deltidsansatte har jobbet mer. 

Stor andel av elevene benytter ikke AKS i skoleferier. 

AKS har et allsidig og variert tilbud av aktiviteter på AKS. Det et tilbud til alle. Godt samarbeid 

med Sagene IF.  

Skole: Et negativt avvik på 2,57% på grunn av periodisering. Budsjettjustering fra 90 mill til 100 

mill som skyldes tilskudd for IKT, tre diagnoser,  

Lønn og sosiale utgifter og husleie er de største utgiftspostene. Sykelønnsrefusjoner vil komme 

men er lavere enn budsjettert på grunn av lavere fravær. Kjøp av varer og tjenester innbefatter 



 

 
   

Fernanda Nissen skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Sandakerveien 112, 0484 Oslo 

Postadresse: 

Postboks 6217 Etterstad 

0602 Oslo 

Telefon:  21 80 21 80 

Org. Nr.: 916203993 

 

 

 

også utgifter til kjøp av vikartjeneste fra vikarbyrå. Øremerkede prosjektmidler: kompensajon for 

økte vikarutgifter pga kororna, sommerskoletilbud for 5.-7.trinn, Skolefrokost for 5.-7.trinn, 

oppgradering av nye læremidler i forbindelse med LK20. Forventede budsjettjusteringer; 3 

diagnoser. 

Positivt prognoseavvik på 1,21% dvs kr. 1216361.- 

Spørsmål om hvordan de økte strømprisene vil påvirke skolens energiutgifter.  Hvordan vil de 

økte støm/energi-prisene påvirke skolens økonomi? Ber om redegjørelse for dette på neste DS-

møte. 32 elever faller fra ved at de flytter ut av bydelen eller ut av byen. Mange små leiligheter i 

bydele, mange flytter når de trenger større plass. En bydel med stor grad av mobilitet. Gjelder 

for alle skolene i bydelen.  

Sak 25/22: Skolestart på skole og AKS 

Saksansvarlig:  Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor/AKS-leder 

Sakstype:   Orienteringssak 

AKS: har vært en rolig og finsommerAKS og  oppstart . Kommunikasjonskanalen er 

skolemelding. 3.-4.trinn har gått over til digital inn og utkrysning; -IST-home. Tilskudd fra 

utdanningsetaten til sommeraktiviteter. Allidrett; "Bevegelsesglede i Osloskolen", Svømme 

opplæring for 2.trinn "trygg i vann" De ansatte har tatt livredningskurs. Også tilbud om 

svømming til 2.trinn i høstferien. 

Lite spørsmål og henvendelser fra foresatte. Tokler dette som at foresatte er fornøyde. Fler 

spissede aktiviteter, vil utvikle aktivitene på AKS videre. Barna er sammen på tvers av trinn. Vi 

bruker skolens gymsal som kompensasjon for at vi ikke har like god tilgang til Bjølsenhallen som 

tidligere. 

Skole: God skolestart. Fullsatt ledergruppe, bedre forutsetninger for å følge opp ansatte og 

klasser. Vi har per nå to utlyste stillinger; en lærer med spes.ped.-kompetanse og et 

svangerskapsvikariat. Noen få elever har ennå ikke kommet tilbake fra sommerferie. Første 

trinn: to turdager/uteskole; læring gjennom lek; sosiale ferdigheter og innlæring av ord og 

begreper, utforskende skriving. Praksisendring som innebærer 

7.trinn har hatt et fantastisk leirskoleopphold. En veldig positiv opplevelse som påvirker elev-og 

klassemiljø. 

Samarbeid med seksjon for læringsmiljø som forsetter kompeheving av personalet og utvikle 

undervisningen slik at  

Lesing som grunnleggende ferdighet for ruste elevene til å fungere godt i samfunnet etter aat de 

er ferdige på skolen. Lesing og klasselesekurs gjennomføres i alle klasser på alle trinn. Fra i høst 

har vi tre miljøterapeuter for å kunne jobbe mer systematisk med skolemiljø, en som har ansvar 

for 1.-2.trinn, en på 3.-4.trinn og en på 5.-7.trinn. 

Metodefrihet: oppfordrer lærerene til tenke variasjon i undervisningen og til å bruke alternative 

opplæringsarenaer.  

Forslag: Driftsstyret tar rektors og AKS-leders orintering om skolestart til 

etterretning. 

 

Sak 26/22: Eventuelt 

Informasjon om møte mellom Fernanda Nissen skole og bydelen om mulige 

ungdomsaktiviteter i skolens lokaler. 

AKS-ledeBjørnar informerer: Et dialog-møte vi ønsker at det skal være sted med høyt 

aktivitetsnivå. Skolen sendte oppfordring til bydelen til Morten Sanden: Skolen ønsker at 
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frivillige aktører og div andre kommunale aktøere som musikkskolen kan bruke lokaler i bygget 

om kveldene og i helgene.  

Kom lite  

Savner informasjon om stragiene bydelen har inn mot barn og ungdom i Nydalen.  

Skolen lager eget etterskoletilbud for 5.-7.trinn som kompensasjon for mangelfullt tilbud fra 

bydelens side. Mange foreldre synes det er for stor avstand å sende barna sine til UngMetro på 

Bjølsen. 

Stø informerer: 

Ny skole ved Akerselva, Bentsebrua skole, har det blitt satt av arealer 300 m2+ tilgang  skolens 

fellesarealer, til ungdomstiltak. Uenighet i bydlen om hvilke aktiviteter skal inn der. Dette er 

tenkt at dette skal være tilbud til ungdomstrinn. 

Stø oppfordrer til å forsette dialogen med bydelen om tiltak for barn på mellomtrinnet da det 

ikke er tenkt et tilbud til denne gruppen fra bydelens side. Vi ser at det er sårbare barn som 

rekrutteres til gjenger oa. 

Det anbefales at skolen opprettholder presset på bydelen, samt bruker bl.a Sagene avis til å 

informere om tilbud på skolen. Ønskr å engasjere foresatte til bidra i driften av fritidstilbud til 

barna i Nydalen. Positivet at foreldre ser hvordan barna fungerer i samhandling med andre barn 

på fritiden. 

Store sosiale forskjeller i bydelen gjør at det er politisk grunnlag for å prioritere tiltak for denne 

aldersgruppen. Foresatte har større påvirkningskraft enn skolen. Engasjere eldre unge som kan 

bidra til drift av tilbud og som gode forbilder.   

Skolen og FAU oppfordre stil å gå sammen om en mediestrategi for å påvirke bydelen og 

opinionen. 

 

 

 

 

 

 

 

  


