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Møtebok fra   

  

Sak 18/19-20  Konstituering 

Siden første drifstyremøte høsten 2019 har Inga Berge De Galvez 

vært fungerende leder og Håvard Hunstad har vært fungerende 

nestleder. 

Inga Berge De Galvez er konstituert som leder og Håvard Hunstad 

er konstituert som nestleder. 

   Konstituering vedtatt.  

 

Sak 19/19-20  Godkjenning av dagsorden 

Leder Inga Berge De Galvez ønsker Evaluering av bruk av nettbrett i 

opplæringen på Apalløkka som egen skal i neste driftstyremøte 

03.30.20. 

Dagsorden godkjent.  

 

Møtebok 

 

 
 

 

Til: Abdullah Iqbal, Cathrine Torsvik Thingnes, Kristine Andersen, Håvard Hunstad, 

Inga Berge Galvez, Ove Møllerhagen, Rebecca Rollino, Else Marie Brodshaug, 

Andre Brunvoll (fravær). 

Fra: Apalløkka skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Apalløkka skole 

Til stede: Abdullah Iqbal, Cathrine Torsvik Thingnes, Kristine Andersen, Håvard Hunstad, 

Inga Berge Galvez, Ove Møllerhagen, Rebecca Rollino, Else Marie Brodshaug, 

Andre Brunvoll (fravær). 

Referent: Cathrine Thingnes  

Møtetid: 14.01.20 

Saksbehandler: Elisabeth Dullum 

Telefon: 23466201 

Vår ref.: 19/96654 – 5 



 

 

 

 

Sak 20/19-20 Godkjenning av møtebok 04.12.2019  

Det kom opp to spørsmål i forbindelse med innhold i møtebok fra 

04.12.2019.  

Det er ønsket en egen sosialkveld for elevene på 8.trinn våren 

2020. Dette skal bli tatt med til FAU sitt møte tirsdag 21.01.20. 

Vedrørende sak om evaluering av nettbrett er det ønskelig at FAU 

melder dette som sak til neste driftstyremøte. Elever og ansatte vil 

også få mulighet til å uttale seg i denne saken i forkant av neste 

driftstyremøte. Rektor Elisabeth Dullum viser til rammebrev fra 

byrådet der det er en tydelig digital satsing 1:1 også framover.  

Møtebok godkjent. 

 

Sak 21/19-20 Regnskap 2019, foreløpig orientering 

 (Se vedlegg) 

 Skolen har pr 31.12.2019 et mindreforbruk på 1 642 985, det 

tilsvarer 3,06%. 

 Dette brukes til enkeltinvesteringer:  

 Nye stoler til 8.trinn. 9. og 10.trinn har allerede fått dette. 

Nye stoler og bord til mat og helse-rommet 

Pulter 

IKT-utstyr 

Seminar for personalet 

  

 

 

Sak 22/19-20 Budsjett 2020, vedtak 

Verbalbudsjettet presentert. 

 Budsjett styres av rammebrev fra Utdanningsetaten. Apalløkka 

skole er tildelt  et nettobudsjett på 55 806 000. Det er 10% økning i 

samlet budsjett fra 2019-budsjettet.  

  

Undervisningsrelaterte kostnader:  

Skolen har økt elevtall. 

Da Apalløkka er blant de 25 skolene i Oslo med størst mobilitet, har 

vi også fått en økning her. 

Lærernormen er 20 elever pr elev. Apalløkka har god kontroll på 

bruk av hver elevtime og kommer derfor godt ut her.  



 

 

Økt ramme gir oss mulighet til å ansette nye. En nyansatt fra januar 

2020, en nyansatt fra februar 2020 og vi ser også at vi vil ha 

mulighet til å øke med 3-4 undervisningsstillinger fra høsten 2020. 

Det er i tillegg et mål om å opprettholde aktiviteten.  

 

Bygningsrelaterte kostnader:  

Tildelt budsjett for drift av bygg gir oss ikke mulighet til å dekke 

utgiftene vi har. I budsjettet kan vi ikke kalkulere med at skolen vil 

trenge vedlikehold. Dette kan man få midler til av 

Undervisningsbygg.  

Skolen sparer midler når det gjelder energiforbruk, men dette er et 

nullspill. Vi må imidlertid se det som et miljøtiltak.  

Budsjett vedtatt 

  

 

 

Sak 23/19-20 Strategisk plan 2020, vedtak  

   Presentasjonslan strategisk plan gjennomgått.  

   Byrådet styrer hva som skal være skolens fokusområder framover.  

I desember var skolens ledelse og plangruppe på seminar for å 

utarbeide ny strategisk plan. Dette ble opplevd som en god prosess. 

I utarbeidelsen brukte vi verktøy vi har fått gjennom et samarbeid vi 

har med Høyskolen i Innlandet der det er fokus på å utvikle 

profesjonelle læringsfellesskap.  

Vi jobber også med det utgangspunkt at godt arbeids- og 

læringsmiljø gir økte elevresultater.  

Elevstemmen blir stadig viktigere i arbeidet med strategisk plan.  

Føringene fra byråd og etat er veldig forenelige med den retningen 

vi ønsker for arbeidet vårt på Apalløkka.  

Plangruppa vil evaluere strategisk plan gjennom året og driftstyret 

ønsker også at dette blir gjort på driftstyremøtene. 

Strategisk plan vedtatt 

 

Sak 24/19-20 Nytt fra skolens ledelse 

Samarbeid mellom skole og bydel: Skolen opplever at det er i 

positiv utvikling og det er nå dialog om en koordinatorstilling som 

deles mellom skole og bydel. Vi ønsker at det skal være fokus på 

samarbeid med idrettslag og bydel, åpen hall på fredager etter 

skoletid og natteravnsarbeidet.  

 



 

 

Det er for tiden mye arbeid med planlegging av skoleball, strategisk 

plan, regnskap, budsjett, planlegging av vårens eksamen og 

halvårsvurderinger. 

Oppgradering av uteområdet: Det var befaring på skolen før jul og 

det vil komme fem anbud. Frist for dette er før vinterferien (uke 8). 

Skolen ønsker foresatte, ansatte, elever, bydel og nærmiljø med i 

prosessen videre.  

 

Sak 25/19-20           Nytt fra rådsorganene 

 

Elevrådet:  

Skoleball: Planlegging av skoleball tar det meste av tiden. Det 

gjennomføres torsdag 16.01.20 på Ammerudklubben i samarbeid 

med FAU og Grorud bydel. 

Elevrådskonferanse: Tre elevrådsrepresentanter har deltatt på 

Elevrådskonferansen. Der var hovedfokuset at elevene måtte gå til 

rektor med sine krav og ønsker og be om å bli hørt og tatt med på 

råd.  

Trinnråd: Har vært gjennomført to ganger på 10.trinn, en gang på 

9.trinn og skal gjennomføres på 8.trinn. Målet er å gjennomføre 

dette omtrent en gang pr måned. De tillitsvalgte fra hver klasse på 

trinnet deltar sammen med teamledere og nærmeste leder for 

trinnet. Det oppleves som viktig og nyttig.  

 

FAU:  

Elevkveld for 8.trinn: Vil gjennomføre elevkveld for 8.trinn i 

samarbeid med Ammerudklubben i løpet av våren 2020. dette vil bli 

tatt opp som sak på FAU-møtet 21.01.20. 

Evaluering av bruk av i-Pad: Dette vil man ta opp på FAU-møte med 

mål om å melde det som sak til neste drifstyremøte.  

Yrkesmesse: Er i god gang med planlegging fram mot gjennomføring 

04.02.20.  

Trafikksikkerhetsplan: Innspill gitt vedrørende manglende 

fotgjengerfelt ved Tjernveien barnehage og bedre belysning av alle 

krysningspunkt. Det oppfordres også til bruk av refleks.  

 

Personalet:  

Halvårsvurderinger sendt til alle elever med foresatte 15.01.2020.  

Planlegger neste prosjektuke som skal være i uke 6. 

 

 

 

 



 

 

Sak 26/19-20 Eventuelt 

Elevene på 9.trinn ønsker klassetur som ikke er telttur. Det er 

ønskelig å ha en prosess som kan føre fram til at man blir enige om 

noen faste begivenheter som "er" Apalløkka skole. FAU og 

driftstyret ønsker at det utarbeides en plan for dette.  

 

   Neste møte er tirsdag 03.03.20, kl 17.30.  

Det er SMU i forkant av dette møtet fra kl 16.45. 

    

 

 

 

Kopi: 

Astrid Wergeland Biem 

Bjørn Indrelid 

Elin Birna Bjarkar 

Mona Hagen 


