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Protokoll 21.09.20 

 

Tilstede: Marius Franck, Elisabeth Ulvik Hauge, Mona Verdich, Ida Elisabeth Hardal, 

Åshild Wergeland Skarra, Linda Jacobsen, Kjersti Dahl  

Forfall: Eivin Sundal, Sebastian Marrot 

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Personalrommet  

Møtetid:  Mandag 21.09.20 kl. 16.30-17.30 

Ref: Kjersti Dahl 

Telefon: 22 78 29 50 

 
 

 

Sak 23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 24/20 Godkjenning av protokoll fra 15.05.20 

Godkjent 

 

Sak 25/20 Tertialrapportering 12141 Nedre Bekkelaget skole 

  Godkjent 

 

Sak 26/20 Tertialrapportering 52415 Nedre Bekkelaget Aktivitetsskole 

  Godkjent 

 

Sak 27/20  Samisk opplæringstilbud 
Opplæringstilbudet forventes relokalisert fra Kampen skole til Nedre Bekkelaget fra 

januar av hvis ombygging går etter planen. Rektor har uttrykt klare forventninger til 

Utdanningsetaten om deres videre rolle i strategiarbeid for samisk opplæring, 

herunder rekruttering av lærere med kompetanse i samisk, økonomisk ramme og 

utvidete ansvars- og arbeidsoppgaver for skolens ledelse. Opplæringstilbudet vil få 

et eget budsjett.  

Det er ca 50 elever som vil komme til NB på ettermiddagen for å få opplæring. 

Lærerne vil også gjennomføre fjernundervisning for elever på ungdomstrinn og 

videregående. Det vil bli etablert et samisk område med bl.a. gamme på tomten ved 

siden av stallen. 

 

Sak 28/20 Informasjon fra ledelsen 
Smittevern høsten 2020: Skolen følger gjeldende retningslinjer fra FHI, Udir og 

Utdanningsetaten. Skolen har fått mange gode tilbakemeldinger om rask håndtering 

da en ansatt fikk påvist korona i slutten av august, noe som gjorde at ingen flere ble 

smittet. En kohort med 14 elever og 12 ansatte var i karantene i 10 dager, og 

ytterligere 8 ansatte i noen dager pga. at en utviklet symptomer, men heldigvis med 

negativt resultat på test. Skolen var helt stengt i 3 dager og deretter 3 dager med 

delvis åpen skole for noen trinn og hjemmeskole for resten av elevene. Hendelsen 



2 

utløste mye medieomtale, bl.a. https://tv.nrk.no/se?v=DKOV98082820&t=95s, 

https://www.tv2.no/a/11637541/ 

   

 

Sak 29/20 Eventuelt 

 Elevundersøkelsen 5.-7. trinn og Trivselsundersøkelse 1.-4. trinn gjennomføres 

i høst. 

 Nasjonale prøver gjennomføres før høstferien. 

 Neste møte i DS blir mandag 23.11. kl. 16.30. 

 

 

Oslo, 22.09.20 

 

Kjersti Dahl, Rektor 
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