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Sak 01/22 Godkjenning av innkalling 

 

 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjenner innkalling 

Sak 02/22 Orientering om oppstart etter nyttår: 

Koronasituasjonen, bygg A 

Koronasituasjonen gjør normal drift av skolen utfordrende. Det har 

vært økende smitte blant elever og ansatte. Skolen er i jevnlig kontakt 

med bydelsoverlege og grunnskoledirektør angående behov for 

eventuelle tiltak.  

Bygg A: Bygg A er i full drift igjen og skolen er veldig fornøyde med 

dette. Skolen opplever at det er roligere i gangene og elever og ansatte 

har fått tilbake spesialrommene som gjør undervisningen bedre og 

enklere å gjennomføre. Det gjenstår noen små ting innvendig som 

utbedres jevnlig. Utvendig skal alt være ferdig ca 15.mars.  

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 03/22 Økonomi: 

Status regnskap 2021  

Regnskap for 2021 er ikke klart per 13.01.22. Dette punktet tas opp 

på neste møte. 

 

Budsjett 2022 

Økonomikonsulent Sidsel Bakkene orienterte om budsjettet for 2022. 

Skolen har en sunn og god økonomi. Driftsstyret fikk en orientering 

om budsjettet ( 202 og 222). Skolen ligger an til et mindreforbruk. 

Fullstendighetserklæringen vil bli tatt opp på neste DS møte. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjenner budsjettet for 2022 

Sak 04/22 Strategisk plan: 

Frist for innlevering er satt til 20.februar.DS fikk en orientering om 

prosessen for utarbeidelse av strategisk plan. Det blir gjennomgang av 

strategisk plan på neste DS møte . 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 05/22 Hva ønsker driftsstyret ved Sofienberg skole å jobbe med i 2022? 

Strategisk plan 

Skolegård 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 
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Sak 06/22 Årsplan møter 

-Neste møte er satt til 15.02.22 kl 17.00 

Agenda: 

Strategisk plan og fullstendighetserklæring 

 

Vedtak: 

Møteplan godkjennes 

 

Sak 07/22 

 

Eventuelt 

- Rektorstillingen ved Sofienberg skol er utlyst. Søknadsfrist er 

24.01.22. Helen Rist blir med på intervjurunden som skal foregå 

28.01 og 04.02.22 

 

 

 


