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Møteprotokoll                                                      Driftsstyret 25.05.2021     
 

 

Sak 17/21 Godkjenning av innkalling og referat  

  - Godkjent. Sekretær beklager at agenda og forrige referat ble sendt ut sent. 

 

Sak 18/21 Økonomi, gjennomgang av tertialrapport 

  - Gjennomgang av tertialrapport for skolen. Ligger an å gå mot et merforbruk på                  

  0,5% pr i dag. Antar dette vil balanseres når prosjektmidler for corona-utgifter            

  blir fordelt til skolene. 

 

Sak 19/21 Høring på skolebehovsplanen. Ny høringsfrist er 1.sept 2021 

 Driftsstyret ønsker å avvente til august-møtet for å gi sitt høringsinnspill. FAU ved 

skolen samarbeider i KFU om skolegrenser, og for våre foresatte er det ønskelig 

at elevene får gå på Nordberg. Engebråten er i dag sprengt, og skal i tillegg sette 

opp brakkebygg mens Nordberg skole har ledig kapasitet på årets 8.trinn. 

 Det står nevnt i rapporten en 8-13 skole med flerbrukshall, men ikke hvor denne 

ligger. 

 (I etterkant har skolene mottatt en beklagelse for at dette ble utelatt. Det er 

planlagt ny 8- 13 skole i Sognsveien 80, der IB ligger i dag. Dette kan føre til 

ytterligere frafall av elever fra Nordberg.) 

  

Sak 20/21 Informasjon gjeldende skolegårdsprosjekt og skolehageprosjekt  

 Skolegård: FAU hadde bidratt med 100.000.- til oppgradering av skolegården, og 

UBF bistår med samme sum. Det er nå bestilt inn klatre/balanse stativ og 

basketbane. Dette vil bli påbegynt montert i aug/sept.  

 

 

 

 

Berit Baskke 

Tilstede: Sofie Orhaug-Rygh, Jan Briseid, Henriette Abeltun, Tor M. Wathne, Geir Kjærnli, 

Hanne Kristine Hallingby, Monika Saxenfalk-Eriksen, Jannicke E. Argren 

Sted: Kringsjå skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtetid: 25.05.2021 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 

 

 Skolehage: Har fått lagt steinstier, slik at elevene kan bevege seg i skolehagen og 

jord er levert.  

 Skolehage-gruppen (hvor både Tor og Henriette sitter) har planer for fordeling av 

merdene mellom trinnene og ellers ønsker og tanker om beplantning i 

skolegården.  

 

Sak 21/21 Møteplan for juni - oktober  

  - Møtet i juni ble bestemt avlyst, mot å heller ha et møte tidlig etter skolestart i  

  august. 

  Møteplan: 

  - Tirsdag 24. august kl 17.00 

  - Tirsdag 21. september kl 17.00 

 

 

Eventueltsak: 

  Koronasmitte ved skolen i sammenheng med Kr.himmelfart.  

  Det kunne fremstå litt som om noen få foresatte mistet hodet og ble bekymret for 

  den forestående langhelgen sin. Dette førte i sin tur til at FAU-leder gikk ut i  

  pressen med denne bekymringen. Rektor ble spurt om å gi kommentar, men avslo.  

  FAU- leder presiserte at det var snakk om fritidssmitte, at foresatte var   

  grunnleggende fornøyde med informasjon og håndtering fra skolen. 

  Det ble drøftet noe rundt hvorvidt man i rollen som FAU-leder eller DS-leder skal  

  være talsperson for de få, eller for de mange – og hvordan dette skal avveies.  

 

 

 

 

 

 

Ref,  Jannicke E. Argren 

Kringsjå skole/ rektor 


