
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Nydalen vgs  

Referat driftsstyremøte 26.10.2021 

Innkalt: Stein Øberg, Brit Teien, Caroline Johansen, Ståle L. Nordli, Grethe Rostad, Sigrid 

Kjøita, Sven Erik Munkelien, Anna Mathea Hansen 

Til stede: Stein Øberg, Caroline Johansen, Ståle L. Nordli, Sigrid Kjøita, Sven Erik Munkelien, 

Anna Mathea Hansen 

Saker til eventuelt: Ingen saker meldt inn 

 

Sak 6/2021 Kommentar til innkalling / referat  (ligger vedlagt) 

Ingen kommentar til innkalling eller referat. 

 

Sak 7/2021 Smittesituasjon ved skolen 

Smittetallene har sunket drastisk – en elev smittet forrige uke. Massetesting av elever  i regi av 

UDE er avsluttet. Arbeidet med smittesporing pålagt ledelsen er også avsluttet. 

For øvrig ser vi at elevene gleder seg over å være tilbake på skolen, men vi opplever fortsatt at 

elevrollen og kapasiteten generelt hos elevene ennå ikke er oppe i den farten vi ønsker. Det 

betyr at vi faglig er litt bekymret fordi både faglige hull avdekkes og læringstrykket er litt for 

lavt, samtidig som vi skal ivareta elevene på en god, trygg og helsefremmende måte. Men vi får 

det til!! 

 

Sak 8/ Krenkelser / risikovurdering av elevene 

Ingen saker innmeldt. 

 

Sak 9/2021 Status økonomi 

Skolen har god økonomi, og budsjettet går i balanse med noe økt mindreforbruk. Gode 

økonomiske ordninger fra statlig hold har bidratt til å dekke uforutsatte utgifter i forbindelse 

med pandemien og dermed dekket noe over for kostnader i eget budsjett. Et økt mindreforbruk 

skal brukes til å kjøpe inn flere pc-er, noe investering i bygget og bøker, samt 10 årsjubileum 

(29.04.2022) 



Sak 10/2021 Driftsstyret fra 2022 

Hvem avslutter og hvem forsetter?  

Britt Teien har meldt at hun avslutter. Ståle og Caroline melder tilbake om videre engasjement 

innen 15.11.2021. Erik Munkelien stiller til ny periode. Sigrid og Anna står ut skoleåret, og nye 

representanter velges ved skolestart. Driftsleder Stein avventer, men interessert i å avslutte. 

Skulle vi stå uten ny leder er han villig til å ta en periode til. 

Rektor arbeider med å erstatte Britt Teien. 

 

Sak 11/2021 Siste møte + julemiddag? 

Hva sier styret til dette? 

Vi inviterer til avsluttende middag for Brit Teiens arbeid i driftsstyret, samt en markering for 

driftsstyrets arbeidet 7.12.2021.  rektor forsøker å finne egnet spisested i nærheten av Nydalen 

vgs slik at vi kan spise i etterkant av møtet. 

 

Tirsdag  14.09.2021 

Tirsdag 26.10.2021 

Tirsdag 07.12.2021 

Tirsdag 11.01.2022 

Tirsdag 08.03.2022 

Tirsdag 26.04.2022 

Tirsdag  07.06.2022 

 


