
 

 

Apalløkka skole 
 

 

 

 
   

Apalløkka skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Postadresse: 

Postboks 6217 Etterstad 

0602 Oslo 

Telefon:  21 80 21 80 

Org. Nr.: 982254701 

 

 

 

Møtebok Driftsstyret Apalløkka skole 

  
 

Sak 29/20-21  Godkjenning av dagsorden og møtebok 08.06.21 

   Dagsorden og møtebok godkjent 

 

Sak 30/20-21  Budsjettstatus 2021 

   Vi jobber med å forminske mindreforbruket. Har bestilt mange nye møbler,  

  blant annet til to naturfagsrom og til arbeidsrom for ansatte. Vi kjøper  

  lisenser til digitale bøker i alle fag. Dette fordi vi ikke kan lande på ett 

  læreverk i papir før Fagfornyelsen har blitt noe mer implementert.  

  Vi opplever at vi har god kontroll på økonomien og budsjettet. 

    

Sak 31/20-21  Status strategisk plan 2021 

Fagfornyelsen: Arbeid i lærergrupper, organisering av året, rike og åpne 

oppgaver, tverrfaglighet, utarbeidelse av temaplan 

 

Møtebok 
 

 

 

 

Til stede: Andre Brunvoll, Cathrine Torsvik Thingnes, Elin Birna Bjarkar, Else Marie 

Brodshaug, Håvard Hunstad, Iman Bamarni, Kristine Vindhol Evensen, Ove 

Møllerhagen 

Fra: Apalløkka skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Teams 

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

Brodshaug, Håvard Hunstad, Iman Bamarni, Kristine Vindhol Evensen, Ove 

Møllerhagen 

Møtetid: Tirsdag 08.06.2021 kl. 1730-1900 

Saksbehandler: Elisabeth Dullum 

Telefon: 23466201 

Vår ref.: 19/96654 – 22 



 

 
   

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 

 

Faglig og sosial læring: Har veldig gode rutiner på å følge opp et trygt og 

godt skolemiljø. Vi opplever en økning i utfordringer rundt unges psykiske 

helse. 

Skolens plan for Elevmedvirkning ble presentert. Målet er å få 

elevstemmen med i hele læringsprosessen: planlegging, gjennomføring og 

evaluering av læringen.  

 

Sak 32/20-21  Smittesituasjonen ved skolen og håndtering av massetesting 

Veldig lite smitte i Grorud bydel. 11 smittede de siste 14 dager. Lenge 

siden forrige smittetilfelle som utløste karantene for flere elever. Vi var i 

første pulje av ungdomsskoler med å sette i gang massetesting. Det er 

ansatt testere av Utdanningsetaten. De er her på skolen fram til 

sommeren. Det har ikke vært smitte oppdaget etter massetesting siden vi 

begynte med dette på Apalløkka 21.05.21. Rektor og kontorleder har stått 

for organisering og tilrettelegging på skolen. Vi har testet alle elever en 

gang pr uke. Vi opplever at dette har fungert godt.  

 

Sak 33/20-21  Nytt fra skolens ledelse 

Avslutning av skoleåret: Litt annerledes dager og særlig for 10.trinn. 

Men vi opplever at vi fyller dette med godt innhold. Det blir 

vitnemålsavslutning for 10.trinn, men i en annen form en vi pleier å ha. Det 

deles i to (10A+ 10B først og deretter 10CDE) uten de foresatte til stede. 

    

Elevtallsstatus skoleåret 21/22: Hatt godt samarbeid med 

barneskolene og gode rutiner rundt overgang 7.- 8.trinn. Fredag 4. juni 

hadde vi åpen dag for 7.trinn fra Rødtvet og Ammerud. Det er fullt på 

neste års 8. og 9.trinn og nesten fullt på 10.trinn. Det er fremdeles over 

30 elever på venteliste til 8.trinn og dette har vært en krevende prosess 

for oss denne våren.  

 

Ansettelser: Vi har ansatt vikarer for rådgiver og sosiallærer/inspektør 

som begge skal ha permisjon kommende skoleår. I tillegg er det fire nye 

lærere som er ansatt. En av disse skal jobbe som miljølærer.  

    

Klasseturer: Forrige uke var alle klasser på 10.trinn på skoletur til 

Kinsbakken utenfor Stavern. Vi setter stor pris på at vi får dra hit. Dette er 

Grorud bydel sin feriekoloni. Lærere og elever hadde det veldig bra på tur 

og det gir en god avslutning på dette skoleåret. Dette er en modell for å få 

gjennomført skoleturer som kan være aktuell også de kommende årene. 

Denne gangen betalte vi leie til bydelen, men dette er noe vi ønsker å 

diskutere med bydelen om det blir aktuelt å dra på tur dit igjen. Dette tar 

vi med oss til videre driftsstyrearbeid i arbeidet med skoleturer framover.  
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Sak 34/20-21  Nytt fra rådsorganene (elevråd, FAU, personalet) 

Elevrådet: Temadag ble gjennomført tirsdag 8. juni for alle elever og 

ansatte. Elevrådet organiserte dette og de tre klassene der flest hadde 

kledd seg ut, fikk en premie.  

 

UngMed i samarbeid med bydelen: Elevrådsrepresentantene hadde en 

debatt i hver klasse der man skulle komme fram til forslag til hvordan man 

kunne få det bedre for ungdom i Grorud bydel. Til slutt samlet alle 

elevrådsrepresentantene seg til en felles debatt med bydelen. Rektor og 

sosiallærer/ inspektør var til stede i tillegg til representanter fra bydelen. 

Rektor opplevde at elevene hadde mange gode og viktige saker med seg; 

både til skole og bydel.  

 

Avslutningsfest for årets elevråd: Dette gjennomføres fredag 11. juni. Her 

bidrar bydelen med mat og drikke til festen og representanter derfra 

deltar også.  

 

FAU: Har hatt to FAU-møter etter forrige DS-møte. Har et FAU som har 

vært parat til å gjøre en innsats når muligheten kunne komme, men man 

ser nå at dette ikke lar seg gjennomføre. Vi tar med oss videre til neste 

skoleår at det er viktig for FAU å deles inn i grupper med hver sin 

gruppeleder som drar arbeidet videre framover.  

 

Personalet: Godt arbeid med implementering av Fagfornyelsen nå fram 

mot sommeren. Vi ser også fram til at vi kan være og jobbe mer sammen 

fysisk i fellestid på jobb til høsten. Vi ser også at vi har gode resultater på 

medarbeiderundersøkelsen som er gjennomført våren 2021. Dette har vi 

også brukt tid på å analysere og jobbe med for å utvikle oss videre.  

 

Sak 35/20-21  Eventuelt 

Spørsmål om hvordan vi jobber med å skape gode holdninger hos elevene 

rundt det at noen viser motstand mot at vi har Prideflagget heist på 

skolen: Vi flagger med Prideflagget hver dag de siste ukene. Mandag 7. juni 

var første dag og da ble flagget forsøkt tatt ned av en elev. Dette tar vi på 

alvor og vi ønsker å jobbe holdningsskapende videre med dette og se 

rasisme og diskriminering i et større og bredere perspektiv. Dette krever 

kontinuerlig arbeid fra vår side for at alle skal oppleve at de får respekt og 

klarer å vise det selv mot hverandre.  

 


