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Protokoll fra Driftsstyret 13.04.2021      
 

 

 

Sak 12/21 Godkjenning av innkalling og referat (vedlegg) 

  - Godkjent 

 

Sak 13/21 Gjennomgang av elevundersøkelsen fra høsten 2020 

  - Ble gjennomgått digitalt. Skolen kan vise til svært gode resultater for elevenes  

  opplevelse av eget skolemiljø, trygghet og støtte fra lærerne. Sammenlignet med 

  nasjonale tall og tall for Oslo kommune scorer skolen høyt. Dette gjelder også  

  sammenlignet med skole i nærområdet. Vi kan fortsatt øke gevinsten for elevene  

  ved å jobbe enda mer målrettet med VFL (Vurdering for læring) på alle trinn, samt 

  å styrk elevstemmen i arbeidet med trygt skolemiljø. 

 

Sak 14/21 17.mai feiring ved skolen 

 Onsdag 12/5 (11.30 – 13.40) er det planlagt markering av 17.mai ved skolen. FAU 

har en egen komité som jobber med dette sammen med skolen. Planlegger for 

rødt nivå, håper å kunne slippe opp for flere elever samlet om vi kommer på gult 

nivå. Det er planlagt Kahoot, sykehusklovner og innslag med trommer og dans i 

tillegg til sang fra elevene ved skolen.  

 

Sak 15/21 Skolehageprosjektet – kort info 

 Noe av kursingen er flyttet pga corona. Har bestilt jord, men kommer nok ikke 

ordentlig i gang for elevene før til skolestart til høsten. FAU vil på dugnad bistå 

med arbeid for å få skolehagen i gang.  

 

 

 

 

 

Berit Baskke 

Til: Sofie Orhaug-Rygh, Jan Briseid, Henriette Abeltun, Tor M. Wathne, Monika 

Saxenfalk-Eriksen, Geir Kjærnli, Hanne Kristine Hallingby, Jannicke E. Argren 

Fra: Kringsjå skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: 13.04.2021 17.00 

Saksbehandler: Jannicke Eriksdatter Argren 

Telefon: 22 02 58 00 

  



 

 
   

Virksomhetsnavn 

Bydel eller avdeling 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Gatenavn 789, 0123 Oslo 

Postadresse: 

Pb. 1234 Stedsnavn, 0123 Oslo 

Telefon: +47 22 22 22 22 

postmottak@abc.oslo.kommune.no 

Org. Nr.: 976820037 

oslo.kommune.no 

 

Sak 16/21 Utlysninger og ansettelser ved skolen for kommende skoleår 

  Har ansatt noen fast allerede. Det gjelder 2 lærere som inneværende år hadde  

  vikariat, samt 2 nye lærere – begge med GLU 1-7 utdanning (Grunnskolelærer for  

  1. – 7.trinn). Vil fortsatt ha elever med ASF (Autismespekterforstyrrelser) i  

  ordinærskolen og dette medfører at vi også vil ansette skoleassistenter og  

  spesialpedagoger inn i midlertidige stillinger. Skal lyse ut vikariat for lærere i  

  statlig videreutdanning samt for lærer som ønsker redusert stilling (denne lyses  

  ut som fast stilling)  

 

 

 

 

 

 

 

Ref,   

Jannicke E. Argren 

Kringsjå skole/ rektor 


