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Referat 

 

Tilstede: Politiske representanter: Ragnhild Gjelsvik (MDG), Turid Melhuus (Rødt) 

Foresatte: Espen Eggen, Gunvor M Dyrdal 

Ansatte: Camilla Henriksen, Johannes Morottaja 

Fra skolen møter rektor, assisterende rektor og AKS-leder 

 

 

Frafall: Torbjørn Furulund, Guro Fresvik(vara) 

Møtegruppe: Driftsstyre 

Møtested: Fernanda Nissen skole, møterom i administrasjonen 

Møtetid: 13.01.2020 17:00 

 

 

 Sak Vedlegg 

1/20 Godkjenning av referat fra sist DS Vedlegg 1-5 

2/20 Godkjenning av dagens saksliste  

3/20 Økonomi – orientering av tiltak på AKS  

4/20 Budsjett  

5/20 Strategisk plan for 2020-2023  

6/20 Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen  

7/20 Eventuelt  

 

Sak 1/20: Godkjenning av referat fra sist DS 

Saksansvarlig: Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor 

Sakstype:  Orienteringssak 

 

Driftsstyrer ønsker nye medlemmer velkommen og alle presenterte seg.  

 

Referat godkjent 

 

Sak 2/20: Godkjenning av dagens saksliste 

Saksansvarlig: Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Rektor 

Sakstype:  Orienteringssak 

 

Saksliste godkjent 
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Sak 3/20: Økonomi – orientering av tiltak på AKS 

Saksansvarlig: Driftsstyreleder 

Saksbehandler: AKS-leder 

Sakstype:  Orienteringssak 

 

Informasjon ved Bjørnar om økonomi på AKS. Se eget vedlegg med utdypende 

forklaringer.  

- Tiltak rundt kompetansen og rammeplanen som verktøy 

- FNS har gratis kjernetid 

- Digital kompetanse 

- Fordelte utgifter til forsikringer, IKT-utgifter og IST SFO  

 

Det er laget en 2 års-plan for å få ned merforbruk fra 2019.  

 

Budsjett-tildeling 2020 

Kompensasjon for gradert oppholdsbetaling har gått ned. Bjørnar skal undersøke 

dette. 

Barn med særskilte behov har økt med 800 000kr. 

Kompensasjon gratis kjernetid har økt. 

 

 

Spørsmål rundt tiltakene om å få ned vikarutgifter og annen drift. Innspill på at det er 

viktig å gi god opplæring til ansatte, spesielt med tanke på at mange er unge. 

Paradoksalt at skolen kutter ned en baseleder når vi blir større. Bjørnar er i tett dialog 

med UDE om hva som skal til når vi er i vekst. Det er ikke snakk om å ta bort andre 

ansatte.  

 

Budsjett for AKS legges ved referatet. 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyre stiller seg bak AKS-leders redegjøring av tiltak 

Kommentar: Ber om en kort redegjørelse for status så langt på neste driftsstyremøte mtp 

bemanning og fremdrift. 

 

 

Sak 4/20: Budsjett 

Saksansvarlig: Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Fungerende rektor og AKS-leder 

Sakstype:  Orienteringssak og vedtakssak 

 

Budsjett legges ved referat innen uke fem. Normann (forhenværende rektor) og 

fungerende rektor har lagt budsjettet sammen. Per i dag kommer skolen til å gå i null. 

Skolen tar med seg et mindreforbruk på underkant en million som ikke er lagt i budsjettet. 

Fem lærere i svangerskapspermisjon kommer tilbake i løpet av skoleåret.  
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Driftsstyre ønsker en begrunnelse på hvorfor skolen har mange assistenter. Årsaken til 

dette er både for å dekke opp behov rundt enkeltelever med særskilte behov eller det kan 

være språklige utfordringer, som en assistent kan utføre etter veiledning fra 

(spesial)pedagog. På spørsmål om hvor fritt skolen står til å disponere ressurser rundt 

elever, opplyser fungerende rektor om at vi er fleksible og at vi må se an behov fordi det 

kan endre seg. Det er mange elever som trenger en til en eller ekstra oppdekning som 

skolen ikke får tildelt penger til i budsjettet fordi de ikke har en diagnose som utløse 

ressurser.  

 

Driftsstyre stiller seg bak rektors og AKS-leders orientering om budsjett for 2020.  

 

Tillegg til referat fra møtet. 

Torsdag 16. januar ble det det sendt mail med budsjett for skole og AKS, samt strategisk 

plan for 2020-2023 til alle representanter i driftstyre: 

 

Vedlagt følger budsjett 2020 for skole og AKS og strategisk plan for 2020-2023. 

På møtet på mandag ble budsjettene for skole og AKS og strategisk plan orientert om og 

gjennomgått. Disse skulle vært vedtatt i møtet, men beklageligvis ble det en misforståelse 

i forbindelse med at den ble sendt ut som en orienteringssak. Budsjett og strategisk plan 

skal i henhold til instruks vedtas av driftsstyret seinest 20. januar hvert år. I den 

forbindelse har jeg snakket med driftsstyreleder, Espen Eggen, og vi håper at vi kan unngå 

og kalle inn til et ekstraordinært driftsstyremøte. For å unngå dette ønsker vi at alle leser 

igjennom budsjettene som ble gjennomgått mandag 13.01.20. Det er ikke gjort noen 

endringer i budsjettet for skolen, men for AKS er det lagt inn noen flere inntekter.  

  

Dersom flertall har innvendinger på budsjett eller strategisk plan, må vi ha et 

ekstraordinært møte mandag 20. januar klokken 17.00. 

  

Dersom man har innvendinger på budsjettene og strategisk plan ønsker jeg en 

tilbakemelding på det innen fredag 17. januar klokken 15.00. Det gjøres eventuelt ved å 

svare alle på denne mailen. Dersom det ikke kommer inn noen ønsker om møte eller 

kommentarer på budsjettet blir budsjettet vedtatt av driftsstyret.  

  

Sender også denne mailen til vararepresentantene til orientering. 

 

Samtlige medlemmer av driftstyret stilte seg bak budsjettet, og vedtok det.  

 

Sak 5/20: Orientering om strategisk plan og satsningsområder 2020 

Saksansvarlig: Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Fungerende rektor 

Sakstype:  Orienteringssak 

 

Fungerende rektor informerer og viser det strategiske kartet for hele Oslo, som også 

gjelder for Fernanda Nissen. Det blir vist eksempel fra «alle elever skal ha grunnleggende 

lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet» for Fernanda Nissen. Risikofaktorer er 
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skolens verktøy for å sikre at strategiene  blir fulgt på best mulig måte. Praksisen på FNS 

er basert på strategisk plan. Politisk representant (Rødt) ønsker å vite om vi har nok 

dekning på skolen til å gi forsterket norskopplæring eller generelt til elever som trenger 

ekstra språkoppfølging. Skolen ønsker alltid mer, men har dekket opp det vi trenger per i 

dag. Skal inn og forenkle språket i strategisk plan. Den blir publisert på hjemmesiden når 

den er klar.  

  

Forslag til vedtak: Driftsstyre stiller seg bak fungerende rektors orientering om strategisk 

plan for 2020-2023 

 

Tillegg til referatet fra møtet, ref. sak 4/20: 

Samtlige medlemmer av driftstyret stilte seg bak strategisk plan, og vedtok det. 

 

Sak 6/20: Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen  

Saksansvarlig: Driftsstyreleder 

Saksbehandler: Fungerende rektor 

Sakstype:  Orienteringssak 

 

Forslag til vedtak: Driftsstyre stiller seg bak fungerende rektors redegjørelse av 

elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen 

 

Resultatene har kommet, men ikke analysert ennå. Tallet skal bli presentert på neste 

driftsstyremøte. SMU kommer etter resultatene fra undersøkelsene er mottatt og 

behandlet.  

 

Sak 7/20: Eventuelt 

Ved Espen Eggen, hva skjer med FNS-modellen. Dette ble tatt opp på forrige 

driftsstyremøte. Growth mindset, ikke tradisjonell skole. Litt mer positivt fokus, ikke bare 

reparere. Synlig ledelse. Savner mer på sosiale medier. Noe har dabbet av, merker det 

både som forelder og driftstyreleder. Tas opp på neste møte.  

 

Ved Ragnhild Gjelsvik: Trafikkbildet ønskes tatt opp på neste møtet. Både med tanke på 

bygging rundt skolen og veier som har mye trafikk. Blant annet Sandakerveien. Sendes til 

FAU via Espen Eggen. 

 

Neste møte er 2. mars 2020. 

 

 


