Oslo kommune
Utdanningsetaten
Nydalen videregående skole
Referat
Driftsstyret tirsdag 30.4.2018.
kl. 1615-1730

Stein Øberg, Linn Siri Jensen, Ståle Nordli, Brit Teien, Saida Tufa, Øystein
Utsogn, Ayoub Zannachi
Svein Erik Munkelien, Grethe Rostad
Forfall:
Møtegruppe: Driftsstyret
Rektors kontor
Møtested:
Tilstede:

Saksbeh:
Telefon:

Linn-Siri Jensen
93046572

AGENDA
Ekstraordinært driftsstyremøte.
Sak 29/2018 Høring Ressursfordelingsmodellen
Gjennomgang av forslag til ny ressursfordelingsmodell, samt questback av høring med frist
15.5.2018.
Driftsstyret tar ikke stilling til om det kommunale inntakssystemet er urimelig så lenge det ikke
foreligger et alternativt forslag. «
Vedtak: «Driftsstyret registrerer at forslaget til ny ressursfordeling fra Delloite er meget grundig
dokumentert og analysert. Dessverre gir mandatet om ingen vekst i samlet ressursramme som
resultat at skoler som lykkes godt vil få redusert sine årlige bevilgninger vesentlig. Det bekymrer
driftsstyret veldig - på Nydalen blir hver krone brukt til elevenes beste. Med fire millioner kroner
mindre til rådighet er sannsynligheten stor for at hovedmålet om at flest mulig elever
gjennomfører og består eksamen blir svekket. «
Driftsstyret velger ikke å gi en felles tilbakemelding som høringsuttalelse vedrørende evaluering
av ressursfordelingsmodellen. Driftsstyret stiller seg bak de ulike arenaene sine høringsuttalelser
på skolen (eksempelvis MBU – Ledelsen – Elevrådet)

Eventuelt sak:
Sak om ytringsfrihet for ansatte i skolen
Driftsstyre ønsker å støtte uttalelsen ansatte ved Nydalen vgs har gitt vedrørende saken om
ytringsfrihet i Osloskolen. Under ligger driftsstyrets uttalelse i saken:
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Driftsstyret berømmer at 81 ansatte ved Nydalen VGS gir full støtte til lektor Simon
Malkenes når det gjelder hans rett til ytringsfrihet. Ytringsfriheten i Norge er nedfelt
i 13 forskjellige lover inkludert Grunnloven.
Simon Malkenes har i en årrekke brukt sin ytringsfrihet til å si hva han er kritisk til i
norsk skole. Det har skjedd gjennom artikler, radio, TV, bøker og sosiale medier.
Det er derfor viktig å presisere at denne saken ikke primært handler om
ytringsfrihet, men om Opplæringslovens paragraf § 9a-3. som omhandler det
psykososiale miljøet og hvorvidt det har vært en krenkelse.
Driftsstyret mener at lærernes ytringsfrihet ikke bør begrenses selv om noen påstår
at de føler seg krenket. I slike saker påhviler det skolens lærere og ledelse å utvise
godt skjønn.
Driftsstyret tar ikke stilling til om det kommunale inntakssystemet er urimelig så
lenge det ikke foreligger et alternativt forslag.

Tirsdag 12.09.2017 kl.1615-1730
Onsdag 25.10.2017 kl. 1615-1730
Tirsdag 28.11.2017 kl. 1615-1730
Tirsdag 16.01.2018 kl. 1615-1730
Tirsdag 03.04.2018 kl. 1615-1730
Mandag 30.4.2018 kl. 1615 – 1730 – Ekstraordinært driftsstyremøte
Tirsdag 05.06.2018 kl. 1615-1730
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