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Postadresse: 

Vestbyveien 13  Tlf.: 22 91 81 30 

0976  OSLO  Fax: 22 91 81 49 

Internett: http://www.groruddalen.gs.oslo.no 

Til medlemmer av driftsstyret 
 
Referat driftsstyret onsdag 22.09.2021 kl. 18.00 
 
Møtested: Møterom 2.etg ved hovedinngang 
 

Navn Mobil Mailadresse  Rolle Til stede 

Mats Thyli 
 

41161246 Mats.thyli@osloskolen.no Sekretær DS/rektor Ja 

Trond Vatne  45022415 trondvatne@gmail.com Driftsstyreleder 
Rep SV 

Ja 

Elena Bogen Slydal 46427919 elena.slydal@gmail.com 
 

Vara SV Nei 

Vidar Haugan 92044261 vidar@cityhoppers.no 
 

Rep FRP Ja 

Ole Thomas Schøyen 90961871 oschoyen@gmail.com 1.Vara FRP Nei 

Tore Ehnebom 90793170 ehnebom1963@gmail.com 
 

2.Vara FRP Nei 

Christian Lindblom  lindblom74@hotmail.com Rep AP Ja 

Fatima Massoudy  fatimas@hotmail.no Vara AP Nei 

Olav Øwre 91690615 Olav.owre@osloskolen.no Ansatt rep HTV Ja 

Anne Karlsen  anne.karlsen@osloskolen.no Ansatt vara V-HTV Nei 

Agnieszka Klafstad 99464974 Agnieszka.klafstad@osloskolen.no Ansatt vara Nei 

Kari Bergsnov Hansen 91803928 karibh2006@osloskolen.no Ansatt rep Ja 

Leah Støvind Larsen 48453846 lelaa007@osloskolen.no Elevrådsleder Ja 

Hadia Anjum Mirza 92979548 Hamia006@osloskolen.no Elevråd nestleder Ja 

Abira Madturi Thushya   Elevrådsvara Nei 

Elevråd vara   Elevrådsvara Nei 

Trine Støvind 92688584 
 

stovind@vikenfiber.no FAU-leder (delt 

ansvar) 

Ja 

Marianne Mokastet 94167478 
 

marianne.mokastet@gmail.com 
 

FAU-nestleder (delt 

ansvar) 

Nei 

Inger-Lise Wong  ingerlwo@outlook.com FAU-rep Ja 

FAU vara   FAU vara Nei 
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Saksliste: 
 
29/21  Godkjenning av protokoll 19.05.2021  
  
Protokoll godkjent av driftsstyret uten innspill 
 
30/21   Godkjenning av saksliste 22.09.2021 
 
Sakslisten godkjent av driftsstyret uten innspill  
Driftsstyret presenterer seg for hverandre  
 
31/21  2. Tertialrapport 2021 

- Redegjørelse for skolens økonomi (vedlegg 1) 
 
Rektor redegjør for skolens økonomi. Regnskapet ser ut til å forholde seg innenfor 
budsjettets rammer, og det forventes et positivt resultat ved årsslutt, med forbehold 
om at anslagene for sykelønnsrefusjon oppfylles. Budsjettet må gjennomgås nøye  
før neste år på bakgrunn av at lønnsposten stadig overstiges, og må suppleres fra 
andre poster for å holdes i balanse.Tertialrapport tas til etterretning av driftsstyret 
uten videre innspill.  

 
 
32/21 Skolens ordensreglement / skole-hjem samarbeid 

- Forslag til endret ordensreglement i henhold til skolens nåværende praksis 
(vedlegg 2) 
 

Hadia foreslår at vi endrer på ordlyden og skriver «På Groruddalen skole...» før 
reglene så følger. Driftsstyret stiller seg positive til forslaget. Nytt ordensreglement 
vedtas enstemmig.  

 
- Redegjørelse for gjennomføring av lovpålagt skole-hjem samarbeid og 

medbestemmelsesorganer så langt i 2021: foreldremøter / utviklingssamtaler / 
FAU / MBU / AMU 

 
Dette gjennomføres i henhold til lovpålagte rutiner for skoleåret 2021/2022. 
 
33/21  Investeringsbehov på bygg/spesialrom i 2021/2022 

- Alarm og overvåking: nåværende avtale er fra 1998. Kameraovervåkningen 
må ettergås etter nye lover, og potensielt byttes ut med nytt system. Vurderes 
i DS 

 
Rektor redegjør for rutinene omkring kameraovervåkning på Groruddalen skole. 
Skole har per nå ikke kameraovervåkning. Harddisken er tatt ut og oppbevares i safe 
inntil videre fordi den stående avtalen er fra 1998, og det er usikkerhet omkring om 
skolens overvåkningsutstyr og rutiner er i tråd med oppdatert reglement. Dette må 
undersøkes av ekstern leverandør ved behov. Driftsstyret tar dette til etterretning og 
vil vurdere behovet for å fornye utstyret fortløpende etter behov. Rektor presiserer at 
hvis det skal investeres i nytt utstyr, så bør skolen gjennomgå en ny søknadsprosess 
etter dagens veiledning og reglement.  

 
- Investeringer i naturfagsaler er nødvendig. Forarbeid er allerede gjort i 

henhold til Oslo kommunes rammeavtaler og konkurransekrav (tilbud: vedlegg 
3a-b, behovsmelding før tilbud vedlegg 3c). Vurderes i DS 

 



Det stilles spørsmål hvorvidt prisen på motatt tilbud er god nok, og om det er sendt ut 
på anbud til flere leverandører. Rektor redegjør for at både Input og Kinnarp er 
forespurt, men kun Input har besvart vår henvendelse med entusiasme og 
akseptabel leveringstid. Spørsmål fra Vidar Haugan om pris på stoler, og om det er 
mulig å få dette rimeligere. Kari Bergsnov Hansen redegjør for viktigheten av å møte 
krav til sikkerhet på lab og HMS-rutiner på naturfaggsal- og møblement.  
 
Driftsstyret tar saken til etterretning, men ønsker seg en prisreduksjon og ber rektor 
om å forhandle bedre vilkår med leverandør. Haugan ber rektor se forhandlingene i 
sammenheng med større og fremtidige prosjekter for skolen, noe driftsstyret stiller 
seg bak. Rektor innvilges mulighet til å inngå en avtale med Input, men ønsker at det 
blir på bedre vilkår enn nåværende tilbud.  
 
34/21 Plan for oppfølging av læringsresultater høsten 2021 

- Skolens systematiske arbeid med læringsresultater planlagt for høst 2021 
(vedlegg 4) 

 
Driftsstyreleder presenterer skolens systematiske oppfølging omkring 
ståstedsanalyser, hentet fra Håndboken 2021-22. Hadia lurer på hva 
ståstedsanalysen er, og rektor svarer på det pedagogiske opplegget omkring 
resultatoppfølging for skolen. Driftsstyreleder påpeker at oppfølging av dette er 
særdeles viktig for skolen, og at det ser ut til å være en fornuftig plan for å arbeide 
med dette. Driftsstyret tar saken til etterretning.  
 
35/21 FAU-saker  
 
Ingen saker 
 
36/21  Elevrådet-saker  
 
Elevorganisasjonen har søkt EO-fondet om støtte for å bedre forholdene på 
skolebiblioteket. Til orientering.  
 
Saker som elevrådet presenterer og driftsstyret orienteres om fortløpende: 
 

• Elevrådet ønsker seg mer cuper og samspill mellom ungdomsskolene i 
nærområdet 

 

• Elevrådet ønsker seg et nærmere samarbeid med FAU og klassekasser 
 

• Skolen skal undersøke nærmere hvorvidt reglene åpner for 
klassekasser/innskudd til diverse aktiviteter for elevene i klassene  

 

• Elevene ønsker å undersøke OD-dagen nærmere. Rektor redegjør for at 
«Groruddalen gatefest for TV-aksjonen» kommer den 23. oktober 2021 og vil 
være forhåpentligvis være en stor begivenhet der skolen regisserer.  

 

• «Vennskapsuke» - undersøke dette nærmere 
 
37/21  UDF-saker  
 
Olav redegjør for at skolen ved UDF og rektor i fellesskap har sendt et svar på 
skolebehovsplanen for 2021-2031, der vi ønsker oss vedlikehold og oppgradering av 



skolens bygg og sidebygg. Dette vil bli aktuelt å arbeide videre med i bl.a. driftsstyret 
i årene som kommer.  
 
38/21   Eventuelt 
 
Neste møte: Onsdag 24. November kl. 18:00  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mats Thyli 

Sekretær driftstyre 
Rektor Groruddalen skole 
 
 


