
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Ekeberg skole 

Kopi: Varamedlemmer: Paal Martin Sand – politisk representant, Aase Marit K. Sætrang – 

politisk representant, Janet Seierstad - politisk representant, Birgit Siljeholt – ansatte 

representant, Henriette Madsen Eriksen - foresatte representant 

Innkalling Driftsstyret Ekeberg skole  

AGENDA: 

28/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 25.10.21 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes med følgende rettelser: 

- Sak 34 – sak 36 endres til sak 33,34,35 

- Forslag til møteplan endres til riktig årstall og dato 

- Medlemmer: DS leder og foreldrerepresentant melder til FAU at det 

må velges ny vara og nye representanter som etter hvert kan overta 

rollen som leder. 

 

29/21 Godkjenning av møtebok 20.05.21 

Vedtak: Møtebok 31.05.21 godkjennes 

30/21 2. Tertialrapport 2021 Ekeberg skole   

Tilstede: Ingeborg Hagerup-Jenssen – leder,  Jens Even Højlund Pedersen – 

foreldrerepresentant, Ylva Kristiansen – ansatte representant, Anne- Karine 

Vivelstad – ansatte representant, Gisle Høyrem - politisk representant,  

Forfall meldt: Tor Petter Guldbransen – politisk representant, Marianne Enga Slettnes 

Varamedlemmer hadde ikke anledning til å møte 

Forfall ikke meldt: Miriam Eirin Hiorth Johnsen- politisk representant 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Ekeberg skole  

Møtedeltakere: DS- medlemmer 

Møtetid: 25.10.21 kl. 17.00 – 19.00 

Saksbehandler: Nina Thorland Jutkvam 



Ekeberg skole kostnadssted 12109. 

Vedlegg deles ut i møte: Tertialrapport koststed 12109. rektor redegjorde for 

skolens økonomiske situasjon pr september 2021. Forhold som har 

innvirkning på skolens økonomi: 

- Svak elevtallsnedgang gir reduksjon i årets budsjett og mindre 
budsjett 2022. 

- Fravær i personalet og behov for personal til elever med store 
sammensatte vansker, fører til at vi har merforbruk på lønn til 
assistenter og vikarer. 

- Skolen ligger pr i dag litt over lærenormen, vanskelig å redusere i 
personalet 

- Skolen ligger likevel an til å nå balanse ved utgang av 2021. 
Vedtak: Fremlagt rapport tas til etterretning 

31/21 2. Tertialrapport 2021 Ekeberg skole AKS 

Aktivitetsskolen Ekeberg kostnadssted 52373 

Vedlegg deles ut i møte: Tertialrapport koststed 52373 

Vedtak: Fremlagt rapport tas til etterretning 

32/21 Status skolebehovsplan og bygg – informasjon og drøfting 

Skolebehovsplanen:  

Utdanningsetaten behandler innspillene og oversende endelig forslag for 

Skolebehovsplan 2022-2031 til politisk behandling. Byrådet legger deretter 

fram sitt forslag til skolebehovsplan sammen med budsjettforslaget for 2022 i 

september 2021. Skolebehovsplanen behandles sammen med budsjettet i 

desember 2021. DS leder har mottatt oppsummering fra Utdanningsetaten. 

Sendes DS medlemmene. Innspill/ spørsmål mm kan sendes til DS leder.  

 
Bygg og vedlikehold: 

- Universell utforming innvending og utvendig på skolen.  
- Sikkerhetstiltak rundt paviljong 
- Hærverk og uønskede hendelser 
- Vaktmesterbolig 

Rektor informerte om ulike prosjekt som er igangsatt ved Ekeberg skole.  



I oppsummering fra UDA er Ekeberg skole nevnt og innspill tatt med. Leder 

for DS vil følge opp UDA og etterspørre når avdeling for skoleanlegg vil følge 

opp skolen. 

Vedtak: DS etterspør videre oppfølging av tiltak som bør iverksettes på 

Ekeberg skole.  

33/21 Oppstart skoleår 2021 – informasjonssak: 

- Oppstart på grønt nivå – positivt å være samlet både elever og 
ansatte. 

- Arbeid med nye læreplaner LK20 og implementering av læreplanen 

- Sentrale satsinger i Oslo skolen 
34/21 Forslag til møteplan: 

Mandag 13.12.21 
Mandag 10.01.22 
Mandag 17.01.22 
Mandag 07.03.22 
Mandag 23.05.22 

 
Vedtak: Foreslått møteplan vedtas 
 

36/21 Eventuelt 

 
Vel møtt! 
Ingeborg Hagerup-Jenssen    Nina Thorland Jutkvam 

Leder       Rektor 


