
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Ekeberg skole 

Referat Driftsstyret Ekeberg skole  

AGENDA: 

21/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 23.05.22 

Innkalling og saksliste godkjent. 

22/22 Godkjenning av møtebok 07.03.22 

Møtebok 07.03.22 godkjent  

23/22 Tertialrapportering april 2022 koststed 12109 

Tertialrapport for Skolen gjennomgått av rektor. Avvikene justeres til 

høsten.  

 

Tilstede:  

Ingeborg Hagerup - Jenssen – leder,   

Gisle Høyrem - Politisk representant 

Ylva Kristiansen – ansatt representant,  

Anne- Karine Vivelstad – ansatt representant,  

Tor Petter Guldbransen – politisk representant,  

Johannes Brodwall – politisk representant,  

Nina Jutkvam – rektor 

Ove Rekstad – avdelingsleder, sekretær 

Meldt forfall: 

Jens Even Højlund Pedersen – foreldrerepresentant 

Bettina Torvik - Foreldrerepresentant  

Anne Mette - Foreldrerepresentant 

 

Fra: Ekeberg skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet Ekeberg  

Møtedeltakere: DS- medlemmer 

Møtetid: 25.05.22 kl. 17.00 – 19.00 

Referent Ove Rekstad 

 



Skolen styrer mot et resultat i balanse ved årsslutt.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar tertialrapporten for skolen til etterretning.  

 

24/22 Tertialrapport AKS april 2022 kostnadssted 52373 

Tertialrapport for AKS gjennomgått av rektor. Avvikene justeres til 

høsten.  

 

AKS styrer mot et resultat i balanse ved årsslutt.  

    

Vedtak: Driftsstyret tar tertialrapporten for AKS til etterretning 

 

25/22 Fag- og timefordelingsplan for Ekeberg skole 2022 – 2023 

Rektor presenterer fag og timefordeling for 2022-23. Det er ekstra 

satsninger i norsk og matematikk i Oslo, noe som gir et litt høyrer 

timetall enn snittet i landet.   

Vedtak: fag- og timefordeling tas til etterretning 

26/22 Neste skoleår – ansettelser – informasjonssak 

Prinsipper og føringer for skolens prioriteringer ved sammensetting av 

team. Rektor redegjorde for skolens prosess våren 2021. Vi søker å 

oppfylle kompetansekravene, og mener at vi skal greie det.   

Forslag til vedtak: Driftsstyre tar skolens prioriteringer til etterretning 

27/22 Skolens oppfølging av trivsels- og elevundersøkelsen – 

informasjonssak 

Informasjon fra skolen om hvordan skolen har fulgt opp, og planer for 

skoleåret 2022-2023.  

 

Skolen har fulgt opp dette gjennom vinteren, med gjennomgang av 

undersøkelsen med hver enkelt kontaktlærer og på trinn. Vi skal 

fortsette å følge opp arbeidet med elevmedvirkning, motivasjon og 

trivsel i starten av nytt skoleår. Det blir blant annet tema på høstens 

plandager.   



 

Forslag til vedtak: Informasjon tas til etterretning 

28/22 Informasjon om byggmessige forhold 

Skolen får en del oppgradering denne våren og arbeidene fortsetter inn i 

sommeren. Rektor informerte om følgende emner:  

 

-Universell utforming (lys og lyd) 

-Toalettforhold 

-Luft 

-Tak og utvendig vedlikehold 

-Paviljongene  

-Vaktmesterboligen, det er bevilget penger til at den kan brukes som 

fritidsklubb, men det er enda ikke klart hvordan dette blir.  

Forslag til vedtak: Informasjon tas til etterretning 

29/22 Eventuelt 

 

Det var tre saker under eventuelt  

 

-Høring skolebehovsplan 

Høringsfrist 10.6.22. DS ønsker å sende inn det samme innspillet på 

skolen sendte tidligere i år og si fra om Ekebergs behov.    

 

-Ny leder i Driftsstyret 

DS skal velges en ny leder når Ingeborg går ut. Det blir da arrangert et 

ekstra møte i DS i august. Møtet blir digitalt 

 

-Spørsmål:  

Tons of rock påvirker nabolaget rundt skolen. Blant annet sperres 

Ekebergveien i to uker. Så langt vi kan se på skolen har ikke 

arrangementet noen kjent påvirkning på vår drift.   

 
 
Ingeborg Hagerup-Jenssen     Nina Thorland Jutkvam 

Leder         Rektor 
  

  

 


