
 

 
 

 
Osloskolen 
Utdanningsetaten 
Oslo kommune 
 

Osloskole 

Til stede:  

Nina Skui Lohk     DS- leder 

Christian Brandsnes                                        FAU-leder   

Jonas Edvardsen    personal rep. (AKS) 

Annette Langeland Rørvik   personal rep. skolen 

Birgit Osnes (H)     politisk rep. 

Liv Stray Breistein (MDG)   politisk rep. 

Malmfrid Wirstad (H)    politisk rep. 

 

Kopi:  

Helen Landsverk    foreldre rep. vara 

Annette Witzøe    foreldre rep. vara  

Berit Bjørklund    personal rep. vara 

Lisbeth Bring Solum    personal rep. vara 

Ingrid Hopp (H)    politisk rep. vara  

Elisabeth W. Lokshall (MDG)   politisk rep, vara 

Nicolas Wong (H)    politisk rep. vara  
 

Referat fra DRIFTSSTYREMØTE på TEAMS tirsdag 18. januar 2022 fra kl. 17 – 18  

 

Saksliste: 

Sak  1/22 Godkjenning av innkalling 

  Godkjent.  

Sak  2/22 Forslag til budsjett for skolen ble godkjent. 

Merforbruk følger med inn i neste års budsjett. Noe vil bli refundert på 

koronamidler. Utgiftene grunnet Covid får skolen tilbake. Dette er blant annet 

bruk av assistenter og vikarer ved høyt sykefravær. Det viktigste for skolen vil 

være å ha elevenes beste i fokus. Og ta en gjennomgang av ressurser brukt på 

læremidler. Elevenes læring må skjermes fra konsekvenser av merforbruket. 

Dette tilsier også at lærerne må få opplæring i bruken av digitale verktøy slik at 

denne er fornuftig og formålstjenlig.  

Sak  3/22 Forslag til budsjett for AKS ble godkjent. 

  Budsjett 2021 gikk i overkant av 100 000kr i pluss. Over 400 elever påmeldt AKS.  

Dette gir mye i inntekt. 111 elever påmeldt Klubben, og 84 elever på 1.trinn. 

Endringer i baseledergruppen som gir rom for flere assistenter.  

Sak  4/22 Oversikt over gaver som skolen mottok i 2021 

  Bidrag fra FAU og foresatte 6.trinn til leirskole.  

Sak  5/22 Eventuelt: 

Bekymring knyttet til et narkotisk miljø i nærområdet. Dette bekymrer skoler i 

  nærområdet. Dette er til orientering. Skolen følger med.      

 



 

 

   

Nytt DS-møte 15.februar kl. 17-18 

 

Lysejordet skole  

For DS-leder Nina Skui Lohk          

 

 

 

Bente Vik  

Rektor, sekretær for DS 


