
Protokoll fra Driftstyremøte 03.03.2020, Groruddalen skole 
 

Tilstede: Arne Eide Fjeldsgård (DS-leder, SV), Vidar Haugan (FRP), Christian Lindblom ( (AP) Kari B. 

Hansen (lærererpresentant), Olav Øwre (lærerrepresentant), Rami Harmouch (elev), Bård Thoresen 

(foresatt), Inga Holten (foresatt), Lise Fliflet-Jacobsen (rektor), Torunn Dreyer (assisterende rektor) 

Fraværende: Seyon Selvam (elev) 

Saker:  

10/20: Godkjenning av protokoll 16.01.2020.  

 Godkjent 

11/20: Godkjenning av sakslista.  

 Godkjent 

12/13: Gjennomgang av årsregnskapsrapport og fullstendighetserklæringen 

Rektor redegjorde for årsregnskapet og det budsjettmessige underskuddet på 5-6%. Skolen 

må fortsette å spare, og kan ikke gjøre større investeringer i 2020. Skolen må pr dd dekke inn 

kr 1,1 mill,- inndekningen må tas fra lønnsmidler. Skolen vurderer å redusere delingstimer. 

Trygve Ravn, assisterende rektor, går av med pensjon. Det tilsettes to avdelingsledere i hans 

sted. Lærerrepresentantene ønsker i utgangspunktet en inspektør. 

Driftsstyret er bekymret for skolens økonomiske situasjon, da det vil påvirke elevenes 

undervisningstilbud.  

13/20: Elevundersøkelsen. 

Rektor redegjorde for utvikling over år: Negativ utvikling på flere områder fra i fjor. Områder 

som peker seg ut med negativ utvikling: 

- Støtte  fra lærer 

- Motivasjon 

- Trivsel.  

 

Driftsstyret ser alvorlig på at elever svarer at de opplever seg mobbet av voksne, og ber om 

en redegjørelse på hvordan skolen jobber med dette og hvilke konkrete tiltak skolen 

iverksetter. Dette blir sak på neste Driftstyremøte.  

Driftsstyret presiserer at mobbing skal sies fra om. Alle elever har rett til en trygg 

skolehverdag.  

Driftsstyret anmoder skolen om: 

- Skolen må orientere elevene om varslingsmulighetene de har dersom de blir utsatt for 

mobbing.  

- Mobbeombudets kontaktinfo må synliggjøres og gjøres tilgjengelig for elevene.  

- FAU har sett på Elevundersøkelsen og gir tilbakemelding på at skolen må ta mobbing på 

alvor. FAU ser alvorlig på at elever svarer at de opplever at de blir mobbet av voksne.  



  

14/20: Årshjul for Driftsstyrets arbeid 

 Møtedatoer:  

 Mandag 18. mai klokka 17-18.30 

 Onsdag 24. september. klokka 17-18.30 Forslag om å endre dato 

  Torsdag 26. november klokka 17-18.30. Forslag om å endre dato 

15/20: FAU:  

FAU lager en aktivitetskalender  

 FAU jobber med skole / hjem-samarbeid. Foreldrene ønsker å bli kjent med hverandre. 

Elevundrsøkelsen har vært behandlet i FAU. 

FAU jobber med for å finne et tursted for 10. trinn. Grorud Bydel benytter Kinsbakken ved 

Stavern som tursted. FAU oppfordres til å kontakte bydelen og høre om mulighetene for å 

benytte stedet for skolene. 

Elevrådet: Bra skoleball.  

16/20:  Eventuelt. Når flerbrukshuset på Grorud åpner vil det være åpen ettermiddag fredager  

og lørdager i regi av Grorud IL. Det arrangeres et samarbeidsmøte mellom Grorud og 

Groruddalen skole for et samarbeid om bruk at flerbrukshuset. 

Banen: Banen vil bli oppgradert. Informasjon kommer .   

   

 

 

 

 

Kommentert [TD1]:  


