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Sak 17/21 Godkjenning av innkalling 

Ingen saker meldt til eventuelt 

 

Vedtak: 

Driftsstyret godkjenner innkalling 

Sak 18/21 Orientering om endringer i skolens ledelse 

Ledergruppen skoleåret 2021-2022: 

Øyvor Skofteland har permisjon frem til 1. februar. Nina Røneid er i 

hennes fravær fungerende rektor, Emil Wahlqvist fungerende 

assisterende rektor. Kristin Eik Nes og Linda Marugg er 

avdelingsledere ved skolen. I tillegg til skoleledelsen er det 

fagkoordinatorer som har ansvar for ulike fag. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 19/21 Orientering om skolestart 

Elever og nye ansatte: 

Antall klasser: Skolen har 5 klasser på 8.trinn, 5 klasser på 9.trinn og 

4 klasser på 10.trinn.  

Skolen har et godt oppstartsprogram som ble brukt på alle trinn. Det 

har vært en god skolestart. Skolen ser det er utfordringer knyttet til å 

gå fra koronaundervisning med halve grupper og mye 

hjemmeundervisning til full skole med mange i klasserommet. Alle 

skal lære seg normal skolehverdag igjen.  

 

Skolen har ansatt fem nye lærere før dette skoleåret. Totalt er det 34 

lærere ansatt. I tillegg har skolen ansatt en miljøterapeut og en barne – 

og ungdomsarbeider i miljøteamet. Det er nå en miljøarbeider på 

hvert trinn i tillegg til barne -og ungdomsarbeidere. 

 

Satsninger for skolen dette året " Læring i profesjonsfellesskapet"- et 

prosjekt fasilitert av UDE i samarbeid med HINN. DEMBRA  - 

prosjekt som omhandler inkludering. I tillegg er det en satsning å 

videreutvikle temabasert undervisning. Skolen ønsker å fokusere på 

færre utviklingsprosjekter slik at man kan gå i dybden i det enkelte 

prosjektet. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 
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Sak 20/21 Orientering og byggeprosjekt – Bygg A 

Fremdrift: 

Bygg A ved Sofienberg har vært under rehabilitering siden 1. juni 

2021. Ferdigstillelse var satt til 01.09.21. Etter stadige forsinkelser er 

nå ny dato 01.01.22. Utsettelsen har ført til at Sofienberg har måtte ta 

i bruk erstatningslokaler: Musikk – Lakkegata, Mat og Helse – 

Språksenteret, Kroppsøving – Slurpen, Tøyen idrettshall og Oslo 

karateklubb (elevene busses til Kampen). Vi har også en klasse som 

har sitt faste klasserom på Språksenteret. Alle våre spesialrom er i 

bygg A så for å oppfylle opplæringsloven er skolen avhengig av 

erstatningslokalene. Skolen har ansatt to assistenter som følger 

elevene opp og ned til Lakkegata, og frem og tilbake på bussen til og 

fra Oslo karateklubb.  

Den stadige utsettelsen av ferdigstilling av bygg A har store 

konsekvenser for elever og ansatte ved Sofienberg skole.  Det er 

trangt i bygget, den lille skolegården er blitt enda mindre så det er 

mye logistikk arbeid som skal gjøres for at alt skal fungere. 

Psykososialt er det også utfordrende med lite plass.  

Skolens ledelse har sammen med tillitsvalgt, hovedverneombud og 

driftsleder sendt inn HMS avvik med bekymringsmelding om 

uheldige konsekvenser ved forsinket fremdrift. Bekymringsmeldingen 

er sendt hovedverneombud i UDE, grunnskoledirektør for 

skolegruppe 6 og prosjektleder for rehabiliteringen av bygg A. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 21/21 Undersøkelser / kartlegginger 

Nasjonale prøver: er gjennomført. Resultater kommer i november. 

Presentasjon av resultatene gjøres på et senere driftsstyremøte. 

 

Elevundersøkelsen: gjennomføres ved Sofienberg skole i 

november/desember. 

 

 

Vedtak_ 

Driftsstyret tar saken til orientering 
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Sak 22/21 Utemiljø (skolepark) – orientering fra FAU-leder Helen Rist 

Orientering om bakgrunn for initiativet og påfølgende prosjekt som 

ledes av Utdanningsetaten, i samarbeid med administrasjonen i Bydel 

Grünerløkka, Undervisningsbygg (nå Oslo Bygg), skolen og FAU. 

Det er vedtatt av bydelsutvalget at Sofienbergparken i øst skal 

oppgraderes og tilpasses behovene til ungdomsskoleelevene slik at 

arealet kan kompensere for et for trang skolegård, og fungere som et 

etterlengtet fritidsareal for ungdom og barn, og nabolaget generelt. 

FAU engasjerer et firma som kan gjennomføre en 

brukermedvirkningsprosess og har fått tildelt midler til dette fra 

Sparebankstiftelsen DNB. BU har vedtatt å lage en passasje mellom 

barnehageområdene, og utvide barnehagens uteareal i sør ved å fjerne 

parkeringsplasser i Sofienberggata slik at barnehagebarna ikke mister 

areal. Arbeidsgruppa med deltakere for alle etatene og instansene 

samarbeider nå om budsjett og formel søknadsstilling til Plan og 

Bygningsetaten for å opprette en sak, som er neste steg mot 

gjennomføring av tiltak. Både bydelen og bystyret gjennom 

Utdanningsetaten har satt av midler til prosjektet. Det har vært 

avgjørende å ha lokal forankring og vi er takknemlig for støtte fra 

bydelspolitikerne som har virkelig satt seg inn i saken på vegne av 

elevene og bydelens ungdom. 

 

Vedtak: 

Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 23/21 

 

Eventuelt 

 

Neste møte er satt til 13.01.22 kl 17.00 ved Sofienberg skole 

 


