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Protokoll 23.11.20 

 

Tilstede: Marius Franck, Elisabeth Ulvik Hauge,  Eivin Sundal, Mona Verdich, Sebastian 

Marrot, Ida Elisabeth Hardal, Åshild Wergeland Skarra, Linda Jacobsen, Kjersti 

Dahl  

Forfall: - 

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Teams 

Møtetid:  Mandag 23.11.20 kl. 16.30-17.30 

Ref: Kjersti Dahl 

Telefon: 22 78 29 50 

 
 

 

Sak 30/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

Sak 31/20 Godkjenning av protokoll fra 15.05.20 

Godkjent 

 

Sak 32/20 Tertialrapportering 12141 Nedre Bekkelaget skole 

  Godkjent.  

Skolen kommer til å få et mindreforbruk for 2020. En del av mindreforbruk fra 

2019 på kr. 933.000,- ble omdisponert til lærerlønn. Skolen har økte vikarutgifter 

pga. koronasituasjonen, men har også fått tilskudd til digitale lærermidler, noe det 

ikke har vært budsjettert med. Det har videre vært en reduksjon i utgifter til kjøp av 

tjenester som inngår i egen produksjon pga. koronasituasjonen.  

 Skolen ønsket før årsskiftet å kjøpe inn diverse digitalt utstyr, men dette har ikke 

vært mulig da Oslo Kommune har sagt opp rammeavtaler. Det er ønske om å 

gjennomføre disse innkjøpene når nye rammeavtaler kommer på plass. 

 

Sak 33/20 Tertialrapportering 52415 Nedre Bekkelaget Aktivitetsskole 

  Godkjent.  

 Den økonomiske situasjonen til AKS er forbedret ut fra siste månedsrapportering, 

da det har blitt kompensert for tapt oppholdsbetaling under koronasteng skole i 

vårhalvåret.  

 

Sak 34/20 Strategisk plan  

 Covid -19 påvirker skolenes mulighet til strategisk arbeid på flere måter og fristen 

for innlevering av strategisk plan har derfor blitt utsatt til 19. februar 2021. Skolen 

er i gang med arbeidet og fagfornyelsen vil bli et viktig satsingsområde neste 

periode også. Skolen satser på at strategisk plan kan bli behandlet på 

driftsstyremøtet 18.01.21. 
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Sak 35/20 Samisk opplæringstilbud - ombyggingsprosess 
Opplæringstilbudet forventes noe forsinket i relokalisering fra Kampen skole til 

Nedre Bekkelaget. Rektor uttrykker bekymring om prosessen med Utdanningsetat, 

Avdeling for skoleanlegg/ASA og Undervisningsbygg. Relokaliseringen bærer preg 

av liten brukermedvirkning med skolen og generelt dårlige prosesser. Skolen er i 

kontakt med Hovedverneombud i etaten for å ivareta Nedre Bekkelaget skole, da vi 

bl.a. mister lokaler, får økt trafikk til skolen og generelt sliter med ventilasjon og 

støy. Relokaliseringen utgjør også merarbeid for ledelse, kontoransatt og 

vaktmester.  

 

Sak 36/20 Informasjon fra ledelsen 

Smittevern høsten 2020: Skolen følger gjeldende retningslinjer fra FHI, Udir og 

Utdanningsetaten. Sykefraværet er ganske høyt da terskelen for å holde seg hjemme 

er veldig lav. Dette gjør vikarsituasjonen utfordrende for skolen. Skolen er godt 

forberedt dersom barneskolene skulle gå til rødt nivå. 

 

Sak 29/20 Eventuelt 

 Driftstyret støtter skolens ønske om å redusere åpningstiden på AKS med 15 

min på ettermiddagen. AKS Nedre Bekkelaget har hatt utvidet tid ift. normal 

åpningstid for AKS i Oslo. Nye åpningstider blir fra kl. 07.30 til 16.30. 

 Skolen får pr. dato 33 nye førsteklassinger til høsten. 

 Lærerne bruker mye tid på å rydde opp i elevsaker på sosiale medier. Skolen 

ønsker å få til et samarbeid med FAU om dette. 

 Ungdomskoletilhørighet – elever som har Nedre Bekkelaget skole som 

nærskole har ikke vært berørt av kapasitetutfordringene på Brannfjell. Men 

elever som har adresse med en annen skoletilhørighet får ikke plass på 

Brannfjell slik situasjonen er der nå. 

 Neste møte i DS blir mandag 18.01. kl. 16.30. 

 

 

 

Oslo, 07.12.20 

 

Kjersti Dahl, Rektor 

 

 


