
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Nydalen vgs  

Referat driftsstyret 15.11.2022, kl. 1600 

Innkalt: Stein Øberg, Caroline Johansen, Ståle L. Nordli, Grethe Rostad, Svein E. 

Munkelien, Rose Nkeiruka Aguta, Mattias Braathen, Maria Lobo, Linn-Siri Jensen 

Forfall: Maria Lobo, Stein Øberg  

Saker til eventuelt: Bilde tas på møtet- utsettes til neste møte 

 

Sak 7/2022 Kommentar til innkalling / referat (ligger vedlagt):  

Ingen kommentarer 

 

Sak 8/2022 Fast sak – krenkelse/mobbing 

Noen elevsaker så langt dreier seg om atferd/ rus.  Rektor informerte på møtet om 

mulig to § 9A saker, og informerte samtidig om oppmerksomheten rundt russefeiring. 

Rose sitter i en prosjektgruppe om dette temaet- og refererte fra et møte hun har vært 

på. UDE er også i denne gruppa- med overskriften "Inkluderende russefeiring".  

Driftsstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 9/2022 Status økonomi 

Rektor informerte: Skolen har god økonomi. Kostnader i forbindelse med korona- 

kompensasjonen er tilbakeført med ca. 70 %. Kvartalsrapporten tilsier et mindreforbruk 

i overkant av 5 millioner. Kvartalsrapporten er ikke bekreftet fra UDE. Vi øker innkjøp av 

bøker, pc'er, prosjektorer, elevskap, rengjøringsmaskin og evt "mobile 

stillerom/møterom".  

Driftsstyret tar saken til etterretning. 

 

 



 

 

Sak 10/2022 Endring av skolens ordensreglement. 

Det er et ønske fra lærerne at det i ordensreglementet skal stå en frist for når fravær 

kan meldes tilbake med tanke på dokumentasjon. Ledelsen er usikker på om dette er noe 

vi har lov å gjøre. Vi venter på svar fra juridisk team for å veilede oss i saken. Forslaget 

som er aktuell er "innen en uke etter at eleven har kommet tilbake fra sykdom". Endring 

av skolens ordensreglement må godkjennes av driftsstyret. Rektor lager et forslag til 

ordlyd (...vanligvis 14 dager...) 

Driftsstyret tar saken til etterretning. 

 

Sak 11/2022 Aktivitetsplan 2023-2024 

Skolene har fått tilsendt høringsutkastet til Aktivitetsplanen for skoleåret 2023-2024. I 

høringsutkastet fremkommer det ingen endring for Nydalen vgs. Forslaget til 

driftsstyret er derfor å behold planen for skolen.  

Driftsstyret tar saken til etterretning. 

 

Sak 12/2022 Strategisk plan 

I desember går vi i gang med arbeidet for neste års strategiske plan. Rektor orienterte 

om skolens prosesser i dette arbeidet og forventninger UDE/ Rådhuset har til oss. Se 

vedlegg om strategisk plan og Skoleindikator. Strategisk plan skal behandles i 

driftsstyret 17.januar. 

Driftsstyret tar saken til etterretning. 

 

Sak 13/2022 Besøk av Durek Verret. 

I og med at dette er en kontroversiell sak informerte rektor om besøket.  

Driftsstyret tar saken til etterretning. 



 

Oversikt over driftsstyremøtene 2022-2023. 

Tirsdag  13.09.2022 

Tirsdag 15.11.2022 

Tirsdag 17.01.2023 

Tirsdag 28.3.2023 

Tirsdag 30.5.2023 

Reserve  

 


