
 

  
 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 Sofienberg skole 

 

Referat fra driftsstyremøte 
 

Til stede : Une Tangen, Wenche Viktorsdatter Paulsen,  Thomas Sandvik, Åshild 

Herredssvela, Else Malmerengen, Gyri Klungrehaug,  Leonard Tvedt- Stølsnes, Emil 

Wahlqvist, Nina Røneid 

 

Forfall: Jamal Osman, Thomas Sandvik, Aqachchar Chadi Lakraa  

 

 

Møtested: Sofienberg skole - Møterom i 1. etasje 

Dato: 10.11.22 

Tid: 17.00 – 18.30 

 

 

 

 



 

  
 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 Sofienberg skole 

 

Sak 19 /22 Godkjenning av innkalling 

 

 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjenner innkalling 

 

Sak 20/22 Konstituering av leder – og sekretariatsfunksjon 

Valg av leder og nestleder. 

Leder: Une Tangen 

Nestleder: Stian Schjelderup 

Sekretariatsfunksjon: Rektor Nina Røneid 

 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjente konstitueringen 

 

Sak 21/22 Orientering om endringer i skolens ledelse 

Ledergruppen skoleåret 2022-2023 

Skolen har fra 1. august 2022 fått ny avdelingsleder i realfag, Karin 

Drageset. Skolen har også gjort en endring og utvidet stillingen til 

Kristin Eik- Nes, avdelingsleder for norsk og samfunnsfag. Hun er nå 

i 100% leder stilling der 20% er lagt til rollen som utviklingsleder. 

For skoleåret 2022-2023 er det også opprettet prosjektlederstillinger 

for de tverrfaglige prosjektene. Prosjektene er nå så store at det er 

behov for prosjektledere som holder i prosjektene og koordinerer. Det  

er også fagkoordinatorer i fagene engelsk, KRLE og 

2.fremmedsspråk. 

 

Ledergruppe 2022-2023 – Sofienberg skole: 

Rektor: Nina Røneid 

Ass rektor: Emil Wahlqvist 

Avdelingsleder realfag: Karin Drageset 

Avdelingsleder norsk og samfunnsfag/Utviklingsleder: Kristin Eik- 

Nes 

Avdelingsleder elevtjenester: Linda Moen frem til 31.12.22, fra 

01.01.23 – Linda Marugg. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tok saken til orientering 

 



 

  
 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 Sofienberg skole 

 

Sak 22 /22 Orientering om skolestart 

Elever: 

Skoleåret 2022-2023 er det 5. paralleller per trinn. Ca 425 elever. 

 

Nye ansatte:  

Det er ansatt 12 nye ved Sofienberg skole fra 01.08.22. En 

avdelingsleder ( realfag), en barne- og ungdomsarbeider og 10 lærere. 

 

Satsningsområder: 

Skolen deltar i 2022-2023 i følgende satsninger: 

- Fellesskapende didaktikk- inkluderende undervisning 

- Læring i profesjonsfellesskapet i samarbeid med HINN 

- Oslo Create (pedagogisk bruk av digitale verktøy) 

- Programmering somverktøy i faget matematikk 

- Utforskende elevsamtaler i norsk 

 

Skolen orienterte om de ulike satsningene og om målet om en 

felles rød tråd med elevperspektivet i fokus.  

 

Vedtak: 

Driftsstyret tok saken til orientering 

Sak 23 /22 Strategisk plan- 2023 

Orientering om skolens arbeid med strategisk plan 

Skolen gjennomfører tilstandsanalyser i plangruppen, faggrupper, 

elevråd, FAU og ledergruppen. Tilstandsanalysene sees på opp imot 

strategisk plan for 2022.Skolen vi også bruke Ståstedsanalysen fra 

UDIR i arbeidet med strategisk plan for 2023. Analysene vil danne 

grunnlaget for strategisk plan 2023. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tok saken til orientering 

Sak 24 /2 Undersøkelser / kartlegginger 

 

Nasjonale prøver 

Nasjonale prøver i engelsk, regning og lesing er gjennomført. 

Analyseprosessen er i gang. Resultatene fra nasjonale prøver for 

Sofienberg skole vil legges frem på driftsstyremøte i januar. 

 

Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen gjennomføres fra uke 46-49 ved Sofienberg skole. 

Resultatene for elevundersøkelsen vil legges frem på driftsstyremøte i 

januar. 

 

 Vedtak:_ 

Driftsstyret tok saken til orientering 



 

  
 Oslo kommune 

 Utdanningsetaten 

 Sofienberg skole 

 

Sak 26/22 Utemiljø (skolepark) –  

17. november skal det være et møte ved Sofienberg skole der 

landskapsarkitekten skal legge frem skisser for skolegårdsparken. 

Foreldregruppen følger tett opp utviklingen/fremdrift. Driftsstyret vil 

få nærmere orientering om status i januar. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tok saken til orientering 

 

Sak 27/22 Møtedatoer 2022-2023 

Plan for møter 

Torsdag 19.01.23.kl 17.00 

Torsdag 16.03.23 kl 17.00 

Torsdag 01.06.23 kl 17.00 

 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tok saken til orientering 

Sak /21 

 

Eventuelt 

Ingen saker meldt til eventuelt 

 

 


