
Til medlemmer av driftsstyret 
 

Referat fra driftsstyremøte onsdag 01.06.2022 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 
 

Linn Pham 
 

lipha003@osloskolen.no Elevrådsrepresentant Ja 
Ava Mustapha 

 

avmua001@osloskolen.no Elevrådsvara Ja 
Abira Madturi Thushya 

 
abtha004@osloskolen.no Elevrådsvara 

 

Trine Støvind 92688584 stovind@vikenfiber.no FAU-leder  Ja 
Inger Lise Wong 93426248 ingerlwo@outlook.com FAU-representant Ja 
Marianne Mokastet 94167478 Marianne.Mokastet@gmal.com FAU vara 

 

 

 

Saksliste: 

 

24/22     Godkjenning av protokoll 01.03.22 

Protokoll godkjent 

 

25/22   Godkjenning av saksliste 01.06.22 

Saksliste godkjent. Trond Vatne bemerker at sak fra forrige driftsstyremøte (14/22: 

digitale/analoge læremidler ved mindreforbruk) ikke står på sakslisten, og flyttes til 32/22 

Eventuelt  

 

26/22     Økonomi 

Rektor redegjør for økonomi. Den står seg så langt godt i henhold til prognosene 

 

27/22    Skolens arbeid med å forebygge mobbing og utenforskap 

Driftsstyreleder åpner ved innledningsvis stille spørsmål om betydningen av begreper i 

vedleggene: §9a4 og aktivitetsplan, TK, R-team og navnet "Sjur" i handlingsplanene. Rektor 

besvarer: 

 

§9a omtaler elevers rett til et trygt og godt skolemiljø i og utenfor klasserommene. Det nye 

mobbeparadigme anser ikke mobbing som noe som alltid kan ses eller identifiseres av andre, 

men tar utgangspunkt i den subjektive opplevelsen vedkommende har. Skolen plikter å 

iverksette aktivitetsplaner ved brudd på §9a innen 5 virkedager.  

 



TK betyr Teamkoordinator, R-team står for ressursteam og involverer flere eksterne 

samarbeidsinstanser, og Sjur er undervisningsinspektør og holder i TK-møtet ukentlig som 

besørger god informasjonsflyt.  

 

Kari Bergsnov Hansen stiller spørsmål om hvordan mobbeparadigme forholder seg til tid, om 

det må være gjentagende eller enkelthendelser, og om sakene i så fall skal behandles likt. 

Rektor svarer at det må hver enkelt sak avgjøre ut fra elevens opplevelse av trygghet og 

ivaretakelse.  

 

Skolens miljøterapeut, Sindre Mikkelsen, er invitert inn under dette punktet på for å redegjøre 

for sosialpedagogisk seksjon sitt arbeid. Han går gjennom en arbeidsuke, og viser til konkrete 

saker (anonymisert) som miljøteam og sosialpedaogisk seksjon arbeider med for å 

eksemplifisere.  

 

Elevrepresentant Ava stiller spørsmål om hvorfor den som gjør en vond handling mot andre 

elever også blir ivaretatt på samme måte som offeret. Sindre forklarer at personer som utfører 

vonde handlinger mot andre, også har det vondt og må få hjelp. Driftsstyreleder samstemmer 

på dette punktet.   

 

Rizwan spør om status på fravær. Rektor forteller at det er vanskeligere nå enn til vanlig, da 

eksamen er avlyst, og enkeltelever har i etterkant av covid-19 ikke kommet seg ut igjen. 

Skolen følger opp dette i samarbeid med andre instanser.  

 

Rektor runder av ved å informere om Timeout-systemet og hvordan det er ment å være et 

forebyggende verktøy for å sikre elevstemmen, og utvikle gode klassemiljøer.  

 

28/22     Skoleåret 2022-2023 

• Redegjørelse for behandling av skolens medarbeiderundersøkelse (10-faktor) 
10-faktor tas til høsten og bearbeides i AMU og DS 

• Vurdering av ordensreglement vedtatt høst 2021 og videre i 2022-2023 
Er gjennomgått nylig og i drift for skoleåret  

• Redegjørelser for skolens avsluttende uker: plikter og rettigheter ved avsluttet skoleår 
Skolen følger alle protokoller ved skoleslutt 

• Redegjørelse om skolens innsatser for kommende skoleår  
Strategisk plan tas opp i møte til høsten og fremlegges sammen med dette punktet på 

ny 

 

29/22    FAUs saker  

Ingen saker fra FAU 

 

30/22  Elevrådets saker  

Ingen saker fra Elevrådet 

 

31/22  UDFs saker  

Ingen saker fra UDF 

 

32/22   Eventuelt 

Sak 14/22 digitale læremidler og innkjøp ved mindreforbruk: 



Det er iverksatt en prosess på skolen nå som er ment å gi reel medvirkning til fagseksjonene 

og elevene etter hva de ønsker seg. Fagseksjonene ferdigstiller sine svar i disse dager, og 

elevene er delt mellom hva de ønsker. 10.trinn vil innrulleres med pcer som verktøy neste 

skoleår, og på sikt er planen at alle trinn skal ha dette. iPads vil være tilgjengelig ved behov, 

men ikke hovedverktøy i undervisningen.  

 

Driftstyreleder ønsker alle god sommer!      

 

Neste møte:  

 

13.09.2022 kl. 18.00 

 

Med vennlig hilsen 

 

Mats Thyli 

Sekretær driftstyret ved Groruddalen skole 
 


