
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Ila skole 

Referat fra møte i driftsstyret 

Tilstede: Mina Nordskog, Steffen Halvorsen Moen, Margrete Hefre Lie, Lage Nøst, 

Gunnar Solem og Arild Johnsen 

Sook Berge Buer (vara for foresatte) var med som tilhører 

Forfall:   Caroline Sibel Sert, Kenneth Lydersen, Anderea Alarcon, Elisabeth Grundt 

Møtegruppe:  Driftsstyret på Ila skole 

Møtested:  Personalrommet  

Møtetid:  Tirsdag 8. mars 2022 kl. 17 

Referent:  Arild Johnsen 

Neste møte:  Tirsdag 10. mai  

 

Referat fra møte i driftsstyret tirsdag 8. mars 

Sak nr.  Referat  

12/22 Godkjenning av referat fra driftsstyrets møte 15. februar 2022 

Referatet ble godkjent. 

13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Navnelisten til driftsstyrets medlemmer 

trenger å oppdateres nå som nye medlemmer og varamedlemmer er 

oppnevnt.  

14/22 Aktuell informasjon fra skolen og aktivitetsskolen 

Svømmeopplæringen fremover:  

- Til nå har skolen gitt tilbud om utelukkende 20 timer svømmeopplæring 

på 4. trinn (siden det i tidligere læreplan kun var kompetansemål etter 

4.) 

- I LK-20 har det kommet kompetansemål etter 2. (5 timer 

vanntilvenning), 4. (20 timer svømmeopplæring) og 7. (5 timer svømming 

inkludert svømming utendørs) 

- Vi har i forbindelse med neste skoleår meldt behov for bassengtid i tråd 

med dette  

- Fra neste år: Oslo fordeler de 20 timene med svømmeopplæring på 3. 

og 4. trinn 



- Må tilby 10 timer til neste års 3. og 20 til neste års 4. Da kan det bli 

utfordrende å få nok bassengtid 

- Vi har funnet ledig bassengtid i Sagene bad nå på våren slik at vi får 

gjennomført 4-5 timer svømmeopplæring på årets 3. 

- Vi har tanker om å justere litt på fag- og timefordelingen i kroppsøving 

for at ikke svømmingen skal utgjøre for mye tid av kroppsøvingsfaget på 

3. og 4. trinn 

 

Ila skole og aktivitetsskole som miljøfyrtårn:  

- Vi skal re-sertifiseres innen 15. mai 

- Før det ha en prosess der vi gjennomgår rutinene våre 

- Ha ekstra fokus på hvordan vi involverer elevene (se miljøtips) 

 

Plakat-samarbeid med korpset:  

- Elever lager plakater til konsert i juni: Konsert for psykisk helse – ut av 

pandemien 

- Korpset dekker kostnader til utstyr 

- Vil henge plakater rundt omkring i byen 

- Lærerne i kunst og håndverk er involvert i samarbeidet 

 

Vedtak: Driftsstyret tok informasjon fra skolen og aktivitetsskolen til 

orientering.  

15/22 Årsregnskap og fullstendighetserklæring 

Skolene skal gjennom regnskapsrapporten og fullstendighetserklæring 

dokumentere at virksomheten er innenfor rammen av vedtatt budsjett og 

gjeldende lover, forskrifter og regelverk. Alle skoler skal hvert år utarbeide 

fullstendighetserklæring, årsregnskapsrapport samt fil for disponering av 

mindreforbruk.  

Driftsstyret behandlet fullstendighetserklæring, årsregnskapsrapport og 

disponering av mer-/mindreforbruk. Dokumentene sendes til 

Utdanningsadministrasjonen via rapporteringsportalen innen angitt frist i 

rammebrevet. 

Vedtak: Driftsstyret godkjente regnskapsrapport, fullstendighetserklæring 

og filer for disponering av mindreforbruk.  

16/22 Bemanning skoleåret 2022-2023 

Prosessen til nå: 

- Skolens ledelse har hentet inn opplysninger om ønsker og planer fra de 

ansatte.  

- Vi har lyst ut to stillinger: Kontaktlærer på småskoletrinnet. Vi fikk 70 

søkere, hvorav 30 kunne merkes som aktuelle 

- To spesialpedagogstillinger står for tur 

 

Vedtak: Driftsstyret tok informasjon om status i bemanningsprosessen for 

skoleåret 2022-2023 til orientering.  

17/22 Strategisk plan for 2022 



Driftsstyret ble orientert om hvordan det for tiden jobbes med tiltak og 

aktiviteter i strategisk plan. Noen stikkord:  

- Halvårsvurdering og utviklingssamtaler 

- Læreplanprogresjon i tråd med LK-20 

- Felles lesing i personalet av boken Trygt og godt skolemiljø 

 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjon om oppfølging av strategisk plan til 

orientering.  

18/22 Oppnevning av nye DS-medlemmer  

Det ble orientert om at hvert nyoppnevnt medlem og varamedlem får et 

oppnevingsbrev tilsendt digitalt. Det er snakk om medlemmer som er 

oppnevnt for perioden 1. januar 2022 til 31. januar 2023.  

 

Vedtak: Driftsstyret tok informasjon om oppnevningsbrev til orientering.  

19/22 Eventuelt 

Andre innspill som ble tatt opp og snakket litt om:  

- Det ble spurt om hvor mange som benytter seg av tilbud om leksehjelp.  

- Det ble spurt om hvordan det har vært å komme tilbake i normalt gjenge 

etter korona. Vi snakket om problematikken rundt koronarelatert 

skolevegring. 

- Det ble snakket om hvordan vi ivaretar elever med bakgrunn fra 

Russland og Ukraina.  

  


