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Sak 43/19-20  Godkjenning av dagsorden og møtebok 03.03.20 

   Møtebok og dagsorden godkjent. 

 

Sak 44/19-20  Budsjettstatus 2020 

Rektor la frem månedsrapport april 2020. Forventede budsjettjusteringer 

er på 426 288 kr i mindreforbruk pr. 31.12.20. Skolen har gjort innkjøp av 

150 nye ipader, møbler og inventar både til elever og foresatte samt økt 

bemanningen til høsten.  

Budsjettstatus tatt til etterretning. 

 

Sak 45/19-20  Status strategisk plan 2020     

Fravær/nærvær 50dg, 100 dg og 150 dg  

Skolen har ikke fraværstall etter 150 dager da man ikke skulle føre fravær 

under koronaperioden. Under hjemmeskoleperioden var det også et lite 
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fravær. Fraværet etter 100 dager er: På 8.trinn har 10,20 % av elevene 

mer enn 10 dagers fravær, på 9.trinn har 13,87 % av elevene mer enn 10 

dagers fravær og på 10.trinn har 6,61 % av elevene mer enn 10 dagers 

fravær. Skolen har et stort fokus på fravær/nærvær da dette har direkte 

sammenheng med det å fullføre og bestå videregående skole.  

    

Ny organisering i Utdanningsetaten – hva med U22?   

Rektor forteller om sin bekymring rundt at det ser ut som at prosjektet 

U22/trygge og varme ungdomsskoler ikke vil fortsette på samme måte 

som tidligere. De 14 skolene i U22 har blitt fulgt tett opp av sin 

områdedirektør samt hatt gode og utviklende nettverksgrupper, og man 

har også søkt om midler til å bygge våre trygge og varme ungdomsskoler. 

Dette vil bli sak på det første driftsstyremøte til høsten. Ny organisering i 

Utdanningsetaten er ikke kart pr.d.d.   

 

Satsinger høst 2020 

Vi har søkt og kommet med i UDE sin innsats språkutviklende undervisning. 

Vi har stort fokus på fagfornyelsen og det å bygge progresjonsplaner for 

Apalløkka skole.  

Vi har sett gjennom hjemmeskoleperioden at mange elever og ansatte har 

sett god nytte av det å være litt lengre i et fag. Neste års timeplaner vil ha 

flere lengre læringsøkter enn det som er tilfellet dette skoleåret. Dette da 

man kan veilede elevene bedre, og elevene kan jobbe i et fag en lengre 

periode.  

 

Sak 46/19-20  Tiden fra 13.mars. Erfaringer og hvordan vi har fulgt opp elevenes  

   læring. 

Mye skryt av foresatte og elever for oppfølging av hjemmeskoleperioden. 

Flere elever mener det har vært positivt med lengre læringsøkter, selv om 

det også har vært slitsomt for noen. Litt utfordrende for de som har noen 

utfordringer i enkelte fag, terskelen for å ta kontakt med lærer var litt 

større enn i klasserommet. Personalet forteller også om fine opplevelser, 

og ikke minst at mange har økt sine digitale ferdigheter. Vi tar med oss de 

positive opplevelsene, og kanskje skal vi fortsette med en dag eller to 

hjemmeskole i måneden? 

  

Sak 47/19-20  Status skolegård 

Info fra Undervisningsbygg (UB) om at prosjektet er noe utsatt. Alle 

dokumenter har vært gjennom systemet hos UB, og de er klare for 

kontraktsskriving med Claussen & Heyerdahl AS. Etter dette møtet vil det 

bli laget en konkret fremdriftsplan.  

 

 



 

 

Sak 48/19-20  Nytt fra skolens ledelse     

Avslutning av skoleåret  

Rektor presenterte to ulike alternativer for å arrangere vitnemålsutdeling 

etter smittevernforskriftene. Elevene ønsker heller at trinnet er samlet 

med elever, lærere og ledelse, enn at man deler opp med en og en klasse 

med foresatte. Arrangementet vil bli filmet.    

 

Alle klasser ved klassekontakter kan arrangere sommeravslutning for sine 

klasser ute om man forholder seg til smittevernreglene.  

   

Elevtallsstatus skoleåret 20/21 

Elever vil gå på Apalløkka og vi har ventelister til skoleplass. 

 

 

Sak 49/19-20  Nytt fra rådsorganene (elevråd, FAU, personalet) 

Elevene fortalte litt om hva de gjør på skolen nå, og hvordan det var å 

komme tibake. De presenterte også hva forsert løp er, å forsere et fag på 

videregående skole samtidig som man går på 10.trinn. Man har da ikke 

valgfag i 10.trinn, standpunkt settes etter 9.trinn.  

 

FAU hadde to møter da det var hjemmeskole, møtene handlet mest om 

status under hjemmeskoletiden. FAU sine arrangementer som 

motivasjonskveld for 9.trinn og vitnemplsutdeling utgår. En veldig positiv 

foreldregruppe. 

 

Personalet fortalte at disse dager er litt ekstra travle med tanke på 

vurderinger. De fortalte også om erfaringer som er nyttig å ta med seg 

videre fra hjemmeskoleperioden. I tillegg fortalte de om et godt arbeid 

som gjøre med å lage lokale prograsjonsplaner i de enkelte fag.  

 

 

Sak 50/19-20  Eventuelt 

 

Møtedatoer skoleåret 2020/2021 (disse er satt ut fra Rødtvet skole sine 

datoer da vi har politiske repr. som sitter begge steder): 

   Tirsdag 22.09 

   Tirsdag 10.11 

   Torsdag 14.01 

Torsdag 04.03 

Tirsdag 01.06 

Med forbehold om endringer opp mot frister som ikke er satt fra skoleeier.  
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