
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Sofienberg skole 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 994 42 288 Org.nr.: 912 18 7071 

Sofienberg skole Trondheimsveien   
 0560 OSLO   

  sofienberg@ude.oslo.kommune.no  

  www.sofienberg.osloskolen.no  
 

 

 

Referat fra driftsstyremøte 

Til stede:Thomas Strømdahl, Åsta Vedeler, Roger W.Holland, Marion Gardette, Thomas 

Sandvik, Maja Reidel, Yassin Oussalem, Maren Nilsen, Marthe Arntzen, Nina Røneid, Øyvor 

Skofteland, Helen Rist 

 

Møtested: Møtet ble avholdt digitalt ( Teams) 

Møtetid: Tirsdag 27.10.2020 kl 18.30.  

Referent: Øyvor Skofteland (rektor) 
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Sak 16/20 Godkjenning av innkalling 

Melde saker til eventuelt 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjenner innkalling 

Sak 17/20 Orientering om skolestart 

Elever og nye ansatte 

Skolen har hatt en fin oppstart. Det er dette skoleåret fem fulle klassr på 

8.trinn. 

Det har før dette skoleåret vært noe utskifting av personalet (lærere) pga 

flytting og endring av livssituasjon. Skolen har hatt mange gode søkere til 

stillingene og opplever at vi er en attraktiv arbeidsgiver..  

Det som har opptatt skolen mest ved skolestart er tilpasninger til korona, 

smittevernstiltak. 

Vedtak: 

Driftstyret tar saken til orientering 

Sak 18/20 Økonomi 

Ny budsjettmodell er lagt ut til høring.  Hvordan vil dette påvirke oss? Vil 

driftstyret delta på høringen?  

 

Orientering fra skolens rektor om hvordan ny modell vil påvirke oss. 

Konklusjon: Driftstyret sender ikke inn innspill til høringen. Modellen ser 

fornuftig ut.  

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 19/20 Undersøkelser 

Elevundersøkelsen – orientering om hvordan vi jobber med undersøkelsen 

og gjennomføringen. 

Medarbeiderundersøkelsen er utsatt til februar 2021 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 
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Sak 20/20 Utemiljø (skolepark) 

Orientering ved FAU-leder Helen Rist og rektor Øyvor Skofteland.  Hva har 

skjedd siden forrige driftstyremøte i juni i denne saken?   

- En ressursgruppe bestående av bydelsadministrasjon, 
Utdanningsetaten og Undervisningsbygg er opprettet.  
Prosjektleder er Cathrine Juul. 

- Vi opplever at det er vilje fra alle involverte om at noe må skje, 
men det er fortsatt ikke bevilget penger og det er fortsatt mange 
"skjær i sjøen". 

Foreldrene har også satt ned en foreldregruppe som følger denne saken 

tett.  Driftstyreleder Thomas Strømdahl sitter også i denne gruppen. 

Gruppen har laget et utkast til et brev fra driftsstyret  til byrådene for 

oppvekst og kunnskap samt for næring og eierskap hvor de ber dem 

prioriterer oppgradering av parken i budsjettet for 2021 som snart skal 

vedtas.  

Vedtak: 

Driftsstyret trenger enda en uke på å gjennomlese saksdokumenter og 

utkastet til brevet før det taes en avstemming om brevet skal sendes. 

Frist for tilbakemelding: 3.november 2020. 

Sak 21/20 

 

Eventuelt 

Politisk representant fra BU, Roger Holland lurer på hvordan sårbare elever 

har blitt fulgt opp i perioden med nedstengning. 

Rektor og ansatte redegjør om hvordan oppfølgingen har vært.  

Holland er fornøyd med svaret. 

 

 

 


