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Apalløkka skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Postadresse: 

Postboks 6217 Etterstad 

0602 Oslo 

Telefon:  21 80 21 80 

Org. Nr.: 982254701 

 

 

 

Møtebok driftsstyremøte 22.09.20 kl. 17 – 18.30 

  
 

Sak 1/20-21  Velkommen til første DS-møte skoleåret 2020/2021.  

   Styrets medlemmer presentert.  

 

Sak 2/20-21  Godkjenning av dagsorden.  

Godkjent 

 

Sak 3/20-21  Budsjettstatus 2020. Driftsrapport legges fram.  

Rektor Elisabeth Dullum la fram driftsrapport. Vi ligger an til å gå i pluss 

økonomisk, men styrer mot null. Vi har fått midler inn underveis i dette 

året. Hadde et mindreforbruk inn i dette året på 1,7 mill. 

 

Møtebok 
 

 
 

 

Tilstede: Andre Brunvoll, Cathrine Thingnes, Elin Birna Bjarkar, Else Marie Brodshaug, 

Håvard Hunstad, Ove Møllerhagen, Trond Helge Larsen, Elisabeth Dullum, Iman 

Bamarni, Abdulla Sarwar 

Forfall: 

Fra: 

Inga Berge De Galvez,  

Møtegruppe: Driftsstyre 

Møtested: Apalløkka skole personalrom 

Møtedeltakere: Andre Brunvoll, Cathrine Thingnes, Elin Birna Bjarkar, Else Marie Brodshaug, 

Håvard Hunstad, Ove Møllerhagen, Trond Helge Larsen, Elisabeth Dullum, Iman 

Bamarni, Abdulla Sarwar 

Møtetid: Tirsdag 22.09.20 kl. 17.00-18.30 

Saksbehandler: Elisabeth Dullum 

Telefon: 23466201 

Vår ref.: 19/96654 – 12 



 

 
   

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 

 

Bruker nå penger på kanoer, kanoskur, mulighet for lading av sykler, stoler 

og bord til grupperom og mediatek, naturfagsrom, digitale læremidler, 

biblioteksbøker. Har utlyst en stilling som biblioteksansvarlig/ leselærer. 

Prognosen pr  31.12. er  på 1,2 mill 

 

Sak 4/20-21  Status strategisk plan 2020 – rektor presenterer viktige punkter. 

Ledergrep skoleåret 2020/2021. 

Alle elever trenger et lag rundt seg med gode støttespillere. I disse dager 

er nærskolemiljøprosjektet i Gorud bydel i gang. Det er nå ansatt tre 

nærskolekoordinatorer og tre barnevernspedagoger som skal jobbe ute på 

skolene. Bydelen er delt i tre der vi tilhører området Rødtvet, Ammerud og 

Apalløkka.  

Vi har fokus på å bygge en kultur som fremmer læring, utvikling og trivsel 

på alle nivå. Vi har fokus på Fagfornyelsen og utvikling av nye læreplaner i 

alle fag. 

Vi ønsker å bygge profesjonelle læringsfellesskap. Vi vil gjøre mer av det 

som virker; forbedre, foredle og fornye oss som skole til beste for elevene. 

Vi har fokus på å fortsette å skape det gode arbeidsmiljøet. 

Vi må fortsette å ha fokus på smittevernregler og dette er krevende, men 

viktig.  

Det er videre arbeid med og fokus på nærvær for alle elever. 

Vi er fortsatt en MOT-skole og ser at dette er et godt og viktig program for 

å fremme de verdiene som er viktige for Apalløkka skole 

 

Prosjektet U22/trygge og varme ungdomsskoler er stoppet. Rektor 

forteller om endringer dette har medført. Dette synes vi er synd da det var 

et godt nettverk for Apalløkka skole for å utvikle oss som skole dit vi vil. Vi 

hadde godt samarbeid og god støtte fra fagmiljø ved Høyskolen i Innlandet 

 

Sak 5/20-21  Smittevernregler og hva det betyr for vår skolehverdag 

Vi jobber for å overholde disse, men det er krevende for oss. De elevene 

som er i karantene blir fulgt opp av skolen 

Vi gir elevene håndsprit på vei inn i klasserommet, de vasker hendene når 

de kommer inn i klasserommet og de vasker pultene når de forlater 

klasserommet. Dersom en elev har sår hals og feber, blir de sendt hjem 

eller blir bedt om å holde seg hjemme. Elevene har undervisning i klassen 

sin i alle fag utenom valgfag og fremmedspråk. Det har de blandet på tvers 

på trinnet. Elevene er blandet i storefri. Har lagt til rette for at man kan 

være mye utendørs 

 

 

 

 



 

 
   

Virksomhetsnavn 

Bydel eller avdeling 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Gatenavn 789, 0123 Oslo 
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Sak 6/20-21  Nytt fra skolens ledelse:  

- Ansettelser: Utlyst en stilling, ansetter en ny faglærer/miljøarbeider 

fra 05.10.20.  

- Innkjøp: Kanoer, bøker, digitale læremidler, kanoskur, møbler til 

grupperom, mediatek og miljøarbeiderkontor. 

- Skolegård: Starter opp arbeidet med skolegår nå i høst 

- Grønne jobbreiser – søknad om el-bilparkering ønskes sendt inn. Vil 

gjerne ha driftstyret og FAU med som støttespillere ved innsending av 

denne søknaden. 

 

Sak 7/20-21  Nytt fra rådsorganene  

Elevrådet:  

Har sitt første møte 23.09.20. Har gitt elevene informasjon om hva det 

betyr å sitte i elevrådet. Valget foregikk slik at man stemte på en gutt og 

en jente i hver klasse. De som stilte til valg, holdt en liten tale der man 

skulle si noe om hvorfor man ville bli med i Elevrådet. 

 

FAU:  

Har første møte 06.10.20. Har gjennomført foreldremøter for alle tre 

trinn. 8.trinn har hatt bli-kjent-samtaler med alle foresatte. 9. og 10.trinn 

har i disse dager utviklingssamtaler 

 

Ansatte:  

Har jobbet mye med Fagfornyelsen og fagseksjoner og har jobbet med 

treårig plan i alle fag med utgangspunkt i de nye læreplanene. I fellestid er 

vi aller mest samlet i team. Smittefaren hindrer oss i å være alle samlet på 

et rom 

Fem nyansatte lærere som får veiledning og oppfølging.  

SMU: Skal konstitueres etter at FAU er konstituert.  

 

 

Sak 8/20-21  Møtedatoer skoleåret 20/21: 

   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.  

 

Sak 9/20-21  Eventuelt 
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Kopi: 

Astrid Wergeland Biem 

Jon Isebakke 

Kristine Andersen 

Mona Hagen 


