
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Ila skole 

Referat fra møte i driftsstyret 

Tilstede: Steffen Halvorsen Moen, Mina Nordskog, Terje Ilseth, Caroline Sibel Sert, 

Gunnar Solem, Mona Lisa Møller 

 

Forfall:    

Møtegruppe:  Driftsstyret på Ila skole 

Møtested:  Ila skole - personalrommet 

Møtetid:  Mandag 20. september 2021 kl. 17.00 

Referent:  Arild Johnsen 

Neste møte:  Tirsdag 2. november  

 

Referat fra møte i driftsstyret mandag 20. september 

Sak nr.  Referat  

27/21 Godkjenning av referat fra driftsstyrets møte 10. mai 2021 

Referatet ble godkjent.  

28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste sendt ut mandag 13. september 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

29/21 Økonomi 

Skolen og aktivitetsskolen skal innen 25. september sende inn rapporter etter 2. 

tertial 2021. Utkast til tertialrapporter ble gjennomgått og kommentert. Verken 

skolen eller aktivitetsskolen har for øyeblikket behov for å sette inn omfattende 

tiltak for å sørge for at regnskapet går i balanse.   

30/21 Status digitale læringsressurser 

Rektor delte følgende informasjon i møtet:  

 

På vei mot 1:1 

- Årets 3. og 6. trinn introduserte læringsbrett i undervisningen forrige skoleår.  

- På årets 2., 4. og 5. trinn vil læringsbrett i undervisningen bli introdusert dette 

skoleåret.  



- Vi har nok PC-er til elevene på 7. trinn til at vi har en situasjon med 1:1 også 

her.  

- Læringsbrett brukes på 1. trinn som del av stasjonsundervisningen. De har fått 

en del brett til dette formålet.  

Ny IKT-ansvarlig 

- Peter André Olsen jobber på Ila tirsdager, torsdager og fredager. Han er 

ansatt gjennom Experis.  

- Hans oppgaver handler om å gi teknisk og administrativ støtte knyttet til IKT, 

både til pedagoger og til ansatte i administrasjonen.  

- Klargjøring av læringsbrett for undervisningen er også en av hans oppgaver.  

IKT-gruppe 

- Skolens IKT-gruppe består av tre lærere, IKT-ansvarlig, assisterende rektor og 

rektor.  

- De tre lærerne har noe redusert undervisningstid. De bruker blant annet 

denne tiden på å bidra til at alle som underviser ved hjelp av læringsbrett, har 

den kompetansen og tryggheten rundt dette som de trenger. Disse lærerne er 

i tillegg sentrale samarbeidspersoner for ledelsen når det handler om skolens 

overordnete strategi for IKT-læringen, og hvordan vi kommuniserer godt til 

foresatte om hvordan vi vil bruke læringsbrettene i undervisning.  

- Gruppen møtes annenhver torsdag. Neste møte er 23. september. Da vil fokus 

blant annet ligge på hvordan vi kan dra nytte av veilederteamet i 

Utdanningsetaten når det gjelder god bruk av IKT-verktøy i undervisningen.  

Informasjon til foresatte 

- Det er utarbeidet noen spørsmål og svar til foresatte om bruk av læringsbrett. 

Driftsstyret får disse tilsendt sammen med referatet.  

31/21 Koronasituasjonen 

Rektor delte følgende informasjon i møtet:  

 

Smittenivået 

- Sammenlignet med flere andre skoler har Ila hatt få smittetilfeller, selv i den 

perioden da landet for øvrig opplevde sterk øning i antall daglige tilfeller med 

koronasmitte.  

- Vi har kunnet drive skole på grønt nivå. Noen skoler har vært nødt å drive på 

gult nivå en stund. En slik avgjørelse er det bydelsoverlegen som tar. Ved et 

uoversiktlig smittetrykk på en skole har dette virkemiddelet blitt tatt i bruk.  

Informasjon 



- Utdanningsetaten sender hyppig informasjon til skolen med retningslinjer for 

håndtering av koronasituasjonen, blant annet hvordan skoler skal forholde seg 

til når smitte oppstår, rutiner for testing, vaksinering m.m.  

- Det legges stor vekt på å sørge for at ansatte, elever og og foresatte får god 

informasjon.  

Massetesting 

- Massetesting på barnetrinnet starter i uke 38. Etter planen skal Helseetaten 

sende ut selvtester til barnetrinnet på tirsdag. Den første dagen med 

massetesting blir fredag 24. september, deretter skal elevene teste seg på 

tirsdager og fredager hver uke. Massetesting erstatter dermed test for 

karantene, og det skal ikke lenger smittespores blant nærkontakter på 

barnetrinnet når elevene tester seg to ganger i uka. 

Vaksinering 

- Fra uke 38 får også barn som har fylt 12 år og går på 7. trinn få tilbud om å bli 

vaksinert. Skolen har sendt ut informasjon til foresatte. Senere i uke 38 

organiserer lærere på 7. trinn slik at de 12-åringene der foresatte har 

samtykket til vaksinering blir tatt med til vaksinering.  

Selvtester for ansatte 

- Skolen mottar selvtester til alle ansatte mandag og tirsdag i uke 38. Antallet 

selvtester tilsvarer antallet ansatte ved skolen, og er tiltenkt som beredskap. 

Spørsmål som kom inn:  

- Hvor lenge kampanjen med massetesting på barnetrinnet varer: Det står 

ingenting i informasjonen som er sendt ut fra Utdanningsetaten om hvor lenge 

testperioden skal vare.  

32/21 Aktuell informasjon fra skolen og aktivitetsskolen 

Rektor delte følgende informasjon i møtet:  

 

Aktivitetsskolen 

Gratis kjernetid høsten 2021:  

Dette skoleåret er første gang både 1. og 2. trinn har gratis kjernetid på Ila AKS.  

Barn registrert på aktivitetsskolen: 324  

Fødselsår Registrerte barn Gratis kjernetid/halvdagsplass 

2015 80 13 (gratis kjernetid) 

2014 90 27 (gratis kjernetid) 



2013 81 41 (halvdagsplass) 

2012 71 37 (halvdagsplass) 

 

Fullført kjøkkenoppgradering:  

Kjøkkenet har fått en fullstendig oppgradering. Undervisningsbygg overtok 

kostnadene for skap, ventilasjon, vann, strøm og maling, mens AKS betalte alt av 

utstyr og hvitevarer. Sluttbefaring var i uke 36. Små avvik er under utbedring. 

Kjøkkenet har blitt et storkjøkken. Det ble tatt i bruk rett etter sommerferien. 

Matlagingen har blitt mye enklere og mer effektiv, og AKS kan nå tilby varm mat 

alle dager.  

Ved utleie: Kjøkkenet er dessverre i begrenset grad egnet for utleie, siden alt av 

utstyr er tilpasset matlaging i stor skala. Utleiere må derfor få grundig informasjon 

om utstyr og muligheter for matlaging under utleie.  

Bemanning:  

Baseledere: Systemet med 4 baseledere fungerer utmerket, og det har forbedret 

aktivitetsskolens tilbud merkbart. Baseleder for 2. trinn er gravid og 30 % 

sykemeldt I løpet av uke 38 vil det bli lyst ut et vikariat.  

Assistenter: Pr. dags dato har aktivitetsskolen på Ila 32 assistenter. 17 av disse 

har en stilling der de kombinerer å jobbe både for skolen og for aktivitetsskolen.   

Skolen:  

Oppstarten med ny ledelse:  

Skolens planleggingsdager i uke 32, og videre i oppstarten av det nye skoleåret 

har den nye ledelsens brukt tiden på å hente inn innspill fra de ansatte om hvordan 

skolen og aktivitetsskolen bør jobbe på viktige områder. Det har blitt satt fokus på 

Ila som en inkluderende skole. Et spørsmål som har blitt stilt er hvordan 

inkluderingen ser ut i praksis. Som svar på dette spørsmålet har vi fått innspill 

både som handler om aktiviteter og tradisjoner som oppleves som en viktig del av 

inkluderingen, men også de ansattes tanker om hvordan inkludering og tilhørighet 

skapes i alle klasserom, som del av den daglige virksomheten i klasserommet.  

Digital læring har også hatt et sentralt fokus. Det vises til egen beskrivelse i sak 

30/21.  

Skolens arbeid for at alle elever skal oppleve å ha et trygt og godt skolemiljø, er 

det tredje området som har blitt viet mye oppmerksomhet. Mye av grunnlaget for 

det forebyggende arbeidet mot mobbing legges i den daglige virksomheten i 



klasserommene, gjennom hvordan undervisningen legges opp slik at faglig og 

sosial læring går hånd i hånd, og at undervisning planlegges med tanke på at alle 

elever skal oppleve tilhørighet i klassefellesskapet. Skolen må også ha en solid 

ramme for å ivareta aktivitetsplikten, som blant annet handler om hvordan vi 

agerer dersom vi oppager elever som ikke opplever skolemiljøet sitt som trygt og 

godt.  

Innspill og tanker knyttet til de tre nevnte viktige fokusområdene tas med i det 

videre utviklingsarbeidet for skolen og aktivitetsskolen. 

Andre innspill som kom frem i møtet:  

- Viktigheten av at ny ledelse er tålmodig, og gir seg god tid til å bli kjent med 

skolen, ble poengtert og verdsatt.  

- Skar: Terje orienterte. Det har vært en flott Skar-høst så langt.  

- Leirskolen: Det virker som om dette var en god opplevelse for elevene som 

deltok. 

- Idrettsdag for 7. trinn: Den tradisjonelle idrettsdagen på Bislett gikk ut, men 

ble erstattet av et annet opplegg, som også innebar fysisk aktivitet.  

33/21 Eventuelt  

 

Møtedatoer: Rektor sender ut forslag til datoer for resten av skoleåret. 

Møtedatoer settes i sammenheng med hendelser og aktiviteter driftsstyret 

involveres i. Tirsdager ble foreslått som ny ukedag for DS-møter.  

 

Innspill om områder som kan belyses i DS-møtene: Skolens resultater på 

nasjonale prøver, hvordan skolen hjelper elever som strever med grunnleggende 

ferdigheter, hvordan elever med høyt fravær følges opp, og hvordan man ivaretar 

elever som ikke får hjelp med skolearbeidet hjemmefra.  

  


