
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Groruddalen skole 

  

 
 

                                                                                                                                                                                                                   Oslo, 02.03.2022 

 
 

  

 

 

 

Postadresse: 

Vestbyveien 13  Tlf.: 22 91 81 30 

0976  OSLO  Fax: 22 91 81 49 

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

 

Referat fra driftsstyremøte tirsdag 01.03.2022 kl. 18.00 

Møtested: Groruddalen skole, møterom 2.etg (opp trappen til venstre) 

 

 
Navn 

 

Mobil Mailadresse  Rolle Til 

stede 

Mats Thyli 41161246 Mats.thyli@osloskolen.no Sekretær Ja 

Trond Vatne 45022415 trondvatne@gmail.com DS-rep (SV) Ja 

Marit Jøkling 92622528 ma-joekl@online.no DS-vara (SV)  

Rizwan Ahmed Shah 40163217 Rizwan.ahmed.shah@hotmail.com DS-rep (AP) Ja 

Fatima Massoudy 48512580 fatimas@hotmail.no DS-vara (AP)  

Vidar Haugan 92044261 vidar@cityhoppers.no DS-rep (FRP)  

Anne Gitte Søreide 45031038 anne.soreide@gmail.com DS-vara (FRP)  

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

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

Anne Karlsen 48628593 anne.karlsen@osloskolen.no Ansatt vara V-HTV  

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

Andrè Hovland Thiesen  antha018@osloskolen.no Elevrådsrepresentant Ja 

Linn Pham  lipha003@osloskolen.no Elevrådsrepresentant Ja 

Ava Mustapha  avmua001@osloskolen.no Elevrådsvara  

Abira Madturi Thushya  abtha004@osloskolen.no Elevrådsvara  

Trine Støvind 92688584 stovind@vikenfiber.no FAU-leder   

Inger Lise Wong 93426248 ingerlwo@outlook.com FAU-representant  

Marianne Mokastet 94167478 Marianne.Mokastet@gmal.com FAU vara Ja 

 

 

 

  



Saksliste: 

 

10/22  Godkjenning av protokoll 19.01.22 

Protokoll godkjent uten bemerkninger 

 

11/22   Godkjenning av saksliste 01.03.22 

Saksliste godkjent uten bemerkninger  

 

12/22  Konstituering av nytt driftsstyre 2022 

Nytt driftsstyre konstitueres iht. reglement  

Trond Vatne velges enstemmig som ny driftsstyreleder for perioden 2022-2023 

Rizwan Shah velges enstemming som ny nestleder av driftsstyret for perioden 2022-2023 

 

13/22 Årsrapport og fullstendighetserklæring 2021 

Rektor gjennomgår kort årsregnskapet for 2021, og bemerker at forhold mellom forventet 

prognose og faktisk resultat for året skyldes utgifter til planlagt oppussing, økte driftsutgifter 

og vikarbehov i november/desember grunnet covid-19.  

 

Rektor bekrefter at fullstendighetserklæringen er underskrevet og oppfylt.  

 

14/22  Disponering av mindreforbruk 2022 

Driftsstyret drøfter mulige investeringsmuligheter. Elevrådsrepresentantene ønsker seg 

kunstgress på ny fotballbane, og bedre forhold i gymsal 2. Rektor formidler at nytt 

eiendomsforetak for Oslo (Oslobygg KF) har overtatt eierskap til gymsal, og vurderer per nå 

nye tiltak på gymsalen for å få den i bedre stand. 

 

Det diskuteres videre hvorvidt skolen skal satse på digitale læremidler eller tradisjonelle 

lærebøker. Saken ender i enighet om at en balanse er å foretrekke, og at både elever og lærere 

skal tas med i en prosess for å gi driftsstyre et bedre beslutningsgrunnlag innen neste møte 

01.06.22.   

 

Mindreforbruket tilsidesettes inntil videre, i hovedsak til investeringer men også i et turfond, 

slik at skolen i fremtiden kan opprettholde gratisprinsippet, men samtidig tilby elevene faglige 

utflukter som har høyere kostnader enn skolen per nå kan bære.  

 

15/22 FAUs saker  

Ingen saker fra FAU 

 

16/22  Elevrådets saker  

Elevrådet ønsker seg skap i klasserommene. Skal innhentes et tilbud på dette og vurderes i 

forbindelse med disponering av mindreforbruk.  

 

17/22  UDFs saker  

UDF leser opp sitt høringsinnspill i forbindelse med behovsplan for spesialklasser i Oslo  

 

18/22   Eventuelt 

Rektor redegjør for rammebetingelser og argumentasjon for å ønske en mottaksklasse 

velkommen til skolen fra og med skoleåret 2022-2023.  

 

Neste møte:  

01.06.2022 kl. 18.00 (NB! Dato endret fra 15.06 til 01.06 pga. av sak 14/22). 

 

 

 



Med vennlig hilsen 

 

Mats Thyli 

Sekretær driftstyret ved Groruddalen skole 

 


