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Møtested: lærerværelset 

 
Navn Mobil Mailadresse  Rolle Tilstede 

Anne Merete Laache 
 

48266760 Annemerete.laache@ude.oslo.komm
une.no 

Rektor x 

Arne Eide Fjeldsgård 94421340 arneef@gmail.com Driftsstyreleder 
Rep SV 

x 

Judith Kvernes 90165099 Judith.kvernes@gmail.com 
 

Vara SV  

Vidar Haugan   vidar@cityhoppers.no 
 

Rep FRP X 

Øyvind Gamre  92866149 oyvind.gamre@gmail.com Vara FRP  

Srisgantharajah 
Tharmalingam  

91729938 jacobsris@hotmail.no Rep A X 

Fatima Massoudy 
 

 fatimas@hotmail.no Vara A  

Tom Andersen 
 

92689485 tom1911@osloskolen.no Ansatt rep X 

Adrian Talleraas 
 

45269934 adtaa002@osloskolen.no Ansatt vara  

Olav Øwre 
 

91690615 Olav.owre@oskoskole.no Ansatt rep X 

Agnieszka Klafstad 99464974 Agnieszka.klafstad@ 
osloskolen.no 

Ansatt vara  

Kawtham Yasotharan 900440 93 Kawtha2507@osloskolen.no Elevråds-rep 
 

X 

Simal Iqbal 40084337 simal1002@osloskolen.no Elevråds-rep 
 

 

   Elevråds- 
vara 

 

Brit Lilleaas Moe 92445906 Britlille72@gmail.com Foreldrerep 9CD 
 

X 

Lars Hagen  lhagen3@online.no Nestleder 

Foredrerp.  

X 

 

Helle Eriksen  

98630861 hellelinneeriksen@onsline@gmail.no Foreldre vara 1   

Ali Jan Soofi 93094997 Hasan_husain@hotmail.com Foreldre vara 2  

 

 

Inga Holten 93826818 Inga.holten@eikelund.vgs.no Foreldre var 3  
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Saksliste: 

 

1/17 Godkjenning av protokoll 12.12.16 

 Godkjent 

 

2/17   Godkjenning av sakslisten 

 Godkjent 

 

3/17  Budsjett 2017 

 

Funksjon 222 Drift 

Rektor følger spesielt opp skolens tildelte midler til energi sett i sammenheng med hva 

som er brukt i 2016. Det sjekkes i den forbindelse i hvilken grad skolen har blitt 

belastet for oppvarming av C-bygg. 

 

Avsatt beløp til taxi er spesifisert på rammebrevet. 

 

Stor utgift når det gjelder alarmsystem i foregående år. På denne arten inngikk også 

montering av kameraovervåkning. Utskifting av gammelt anlegg vil bli dyrere enn 

antatt (75.000 ekstra) grunnet manglede tilgang til kabelstrekk i ombygningsperioden.  

Rektor følger opp hvorvidt UVB/UDA ASA, kan ta noe ansvar her. 

 

 

Funksjon 222 Undervisning 

Budsjettet er lagt i forhold til forbruk 2016. Det ligger noe mindre på lønn enn 

forventet brukt. Dette vil bli justert når overskuddet på 1.1 mill. og statlige stillinger 

på 1,35 mill. blir overført. 

 

  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner Groruddalen skoles budsjett for 2017 

 

 

4/17  Strategisk plan 2017-2020 

 

Spørsmål/innspill til rektor: 

 

Mål "Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet" 

Hvorfor har ikke risikovurderingen med et fokus på lesing som grunnleggende 

ferdighet?  

Svar: Skolen har skriving som et av hovedsatsingsområdene i 2017. Dette er et 

satsningsområde for hele område D. Skolen jobber likevel systematisk med lesing som 

grunnleggende ferdighet, men strategisk plan skal som hovedsak gjenspeile nye 

satsingsområder. 

 

Mål "Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være 

godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv" 

Risiko: "Skolen identifiserer ikke tidlig nok, og mangler oversikt over elever 

som står i fare for å få karakteren 1 og 2. Lite dialog med hjemmet vedrørende 

elevenes faglige ståsted". Innspill: Karakteren 2 fjernes. Henger da bedre sammen 

med formuleringen i indikatorer. 

 

Mål: "Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for 

mobbing" 



Spørsmål: Hvorfor kommer indikatorene til elevundersøkelsen så sent? 

Svar: Resultatene til elevundersøkelsen høst 2015, kom vår 2016. Indikatorene baseres 

på en sammenstilling av flere (2-4) spørsmål innenfor samme tema. Det er Udir som er 

ansvarlig for denne landsomfattende undersøkelsen. Rektor stiller spørsmålet til UDA. 

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner Groruddalen skoles strategiske plan for 2017 

 

5/17 Godkjennelse av tur med Aktive fredsreiser for 10. trinn høst 2017 

 

 Vedtak: Driftsstyret støtter rektors godkjennelse av turen  

 

31/16 Evaluering av driftsstyrets møter og arbeidsform i året som gikk 

 Bra med halvårlig møteplan 

 Møteform fungerer bra. 

Elevrepresentanter oppfordres til å ta kontakt med rektor eller elevrådsleder i forkant 

av møtet ved behov. 

 

32/16 Konstituering av nytt styre 

Oppnevning av nye medlemmer: en representant for elevrådet, og en 

foreldrerepresentant. Politikerne og ansatterepresentanter sitter et år til. 

 

Nye medlemmer til Driftsstyret:  

Simal Iqbal, elevrepresentant, Lars Hagen, foreldrerepresentant 

Det velges en vara for elevene 

FAU avklarer status for varaer til Driftsstyret. 

Det settes inn en kolonne i protokoll med dato om når representant ble medlem. 

 

5/17   FAUs saker 

Godkjennelse av tur med Aktive fredsreiser for 10. trinn høst 2017 

Rektor gikk gjennom innsendt informasjon fra komiteen 

 

 Vedtak: Driftsstyret støtter rektors godkjennelse av turen  

 

6/17   Elevrådets saker 

Ballet: Elevene arbeider med organisering. Foreldrene skaffer vakter. To fra hvert 

trinn.  

Ung medvirkning: Elevrådet skal på kurs. Det skal i etterkant gjennomføres 

klassemøter i tråd med det elevene lærer på kurs. Skal til slutt ende opp i en 

skolekonferanse der alle ungdomsskolene i bydel deltar. 

 Elevrådet har diskutert hvordan få opp engasjement. 

 

7/17   Eventuelt 

   Ingen saker      

 

 

 

Anne Merete Laache/s/ 

rektor/sekretær 

 


