
 

 
 

 

Osloskolen 

 

 

Nydalen vgs 

Referat driftsstyremøte 19.01.2021 kl. 1610-1730 

Innkalt: Stein Øberg, Brit Teien, Svein Erik Munkelien, Ståle Nordli, Caroline Johansen, Grethe 

Rostad, Nora Bjerke, Sigrid Kjøita  

Forfall: Svein Erik Munkelien, Nora Bjerke 

Eventuelt:  

Rektor informerte kort om åpen dag- som nå 26.01.21 er fullstendig digital. 

Sak 16 / 2021 Kommentarer til innkalling og referat 

Ingen kommentarer til innkallingen. Driftsstyret ønsker å få referatet tilsendt når de får 

innkallingen. Ingen kommentarer til referatet ellers. 

 

Sak 17/2021 Status koronasituasjonen så langt 

Rektor informerte:  For tiden er vi organisert på rødt nivå. Tre elever er pr. dags dato smittet 

med Covid-19, ingen er i karantene grunnet hjemmeundervisning/ juleferie. Elever har ikke smitte 

hverandre. Ingen ansatte smittet. Skolen er bekymret for en langvarig slitasje på ansatte og 

elever.  

Driftsstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 18/2021 Varighet av rødt nivå kan føre til avlysning av eksamen 

Rektor informerer om staus i saken. Pressekonferanse 20.01.21 blir kanskje en oppdatering som 

får betydning for oss. 

Driftsstyret tar saken til orientering.  

 

 

 



Sak 19/2021 Budsjett 2021 (Se vedlegg) 

Nydalen vgs har fått tildelt sitt budsjett for  2021. Det er 2,6 mill. mindre enn 2020. Bakgrunn 

for dette er: 

a) Sparing grunnet omfordeling av elevfinansiering 

b) Færre elever på vg3 i skole 

c) Redusert antall elever som tildeles individrettede midler 

I forbindelse med sparepakke 3 ( sparepakke 1 og 2 er igangsatt) vil rektor legge frem behov for 

at dette ikke er nødvendig dersom aktivitetsnivået opprettholdes slik det er i dag. 

Kommentar: Driftsstyret beklager at pkt 3 vil evt gå ut over elevenes behov når det gjelder 

spesialundervisning. Driftsstyret tar for øvrig saken til etterretning. 

 

Sak 20/2021 1. termin resultater og Elevundersøkelsen presenteres 

1. Termin avsluttes 15.1.2021. Rektor informerte kort om resultater med tanke på fullføre 

og bestå. Resultatene er svært gode så langt. Tallene skal analyseres videre på avdeling. 

Rektor informerte også om tiltak rettet inn mot elever som strever.   

2. Elevundersøkelsen. Oppsummering av skolens resultater ble presentert. 

Driftsstyret tar saken til orientering og berømmer skolens arbeid her. 

 

Tirsdag  08.09.2020 

Tirsdag 20.10.2020 

Tirsdag 15.12.2020 

Tirsdag 19.01.2021 

Tirsdag 16.03.2021 

Tirsdag 01.06.2021 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


