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Møtebok  

Sak 1/21-22  Velkommen til første DS-møte skoleåret 2021/2022 

  En foreldrerepresentant er ikke valgt d.d. Velges ved første FAU-møte 29.09. 

 

Sak 2/21-22  Godkjenning av dagsorden 

  Dagsorden er godkjent 

 

Sak 3/21-22  Budsjettstatus 2021. Driftsrapport legges fram. 

  Møtet gjennomgikk månedsrapport august 2021.  

  Skolen vil gå ut med et mindreforbruk d.d. på ca. 1,8 millioner 

Skolen har økt bemanning inneværende skoleår. Midler til fysiske lærebøker og 

digitale læringsressurser flyttes til kommende skoleår da man har et for tynt 

grunnlag for å vurdere nye læreverk. Vi vurderer fortløpende når det kommer. Det 

er tenkt å ha noe digitalt og noe fysisk.  

Midler til seminar for ansatte flyttes til vår 2022.  

Møtet tar orienteringen til etterretning.  

Sak 4/21-22  Status strategisk plan 2021 – rektor presenterer viktige punkter 

Ledergrep og satsingsområder skoleåret 2021/2022 
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Til: Allegra Chopra-Sisti, Andre Brunvoll, Cathrine Torsvik Thingnes, Elin Birna 

Bjarkar, Else Marie Brodshaug, Håvard Hunstad, Kristine Vindhol Evensen, 

Mona Hagen, Sanjeevarasa Satkunarasa, Trond Helge Larsen 

Fra: Apalløkka skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Digitalt møte Apalløkka skole 

Til stede: Allegra Chopra-Sisti, Andre Brunvoll, Cathrine Torsvik Thingnes, Elin Birna 

Bjarkar, Else Marie Brodshaug, Håvard Hunstad, Kristine Vindhol Evensen, 

Mona Hagen, Sanjeevarasa Satkunarasa, Trond Helge Larsen 

Forfall/ikke møtt: Mona Hagen ble valgt inn i DS i et FAU-møte i etterkant 

Referent: Elisabeth Dullum 

Møtetid: Tirsdag 21.09.2021 

Saksbehandler: Elisabeth Dullum 

Telefon:  

Vår ref.: 19/96654 – 25 



 

 

- Vi ønsker en kultur som fremmer læring, utvikling og trivsel på alle nivå 

- Apalløkka skole har fokus på å bygge kollektiv kapasitet gjennom samarbeid 

satt i system 

- Kapasitetsbygging og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap 

- Vi vil være et profesjonsfaglig fellesskap der alle reflekterer over og tar aktivt 

del i felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis 

- All forskning sier at samarbeid er nøkkelen til om en skole lykkes – alle MÅ 

med, det er ikke et valg man har!  

- "Vi-kultur" – det handler om SAMMEN OM – fra ditt og mitt til vårt! 

- Et fellesskap der vi ønsker det beste for og er ambisiøse på hver enkelt elevs 

vegne  

- Kvalitet i alt vi gjør i vårt arbeid med å øke elevenes faglige og sosiale læring 

- Vi jobber aktivt med videre innføring av LK20, Fagfornyelsen. Her har vi stort 

fokus på tverrfaglighet og dybdelæring 

- Vi har reflektert over oppdraget vårt som er skrevet i LK20 sin overordnede 

del kap. 3.2: «Skolen skal legge til rette for læring for alle elever og stimulere 

den enkeltes motivasjon, lærelyst og tro på egen mestring.» 

- Vi har også fokus på å utvikle et trygt, godt og inkluderende arbeidsmiljø 

 

 

Sak 5/21-22  Status korona og smittesituasjonen 

- Vi har hatt en krevende høst med 60 smittetilfeller (pr. 28.09.21) 

- Smittesporing er det noe mindre av da det bare er de ansatte som har blitt 

smittesporet 

- Elevene får utdelt selvtester som skal brukes mandag og torsdag morgen før 

de går til skolen 

   

 

Sak 6/21-22  Nytt fra skolens ledelse: 

- Elevtall, ansettelser og bemanning 

o 444 elever ved Apalløkka skole nå 

o 7 nyansatte 

o En leder mindre enn i fjor da sos.ped.leder er i permisjon 

 

- Status oppstart skoleåret 2021/2022 

o Innkjøp av mange møbler og nytt utstyr 

o Totalrenovering av naturfagsrommene 

o Skolestudio blir brukt som ressurs for lærebøker 

o Modell for skolemiljø ble presentert 

o 15 klasser har gjennomført overnattingstur i Lillomarka – svært 

positivt 

 

Sak 7/21-22  Nytt fra rådsorganene  

Elevrådet: De forteller om en positiv skolestart der de har fokus på ulike 

miljøfremmende aktiviteter som overnattingsturer for alle, hyggelig mottakelse i 

døra hver morgen, foredrag av forebyggende politi for 10.trinn med tema: 15 – 

hva nå?, besøk på Sjøskolen for alle 9.klasser, besøk av sex og samfunn for alle 



 

 

9.klasser, gjennomføring av nasjonale prøver for alle 8. og 9.klassringer og 

elevene fortalte litt opp MOT og valgfagsdagene som kommer. 

Elevrepresentant etterspurte knakkene på toalettene da dette ikke hadde blitt 

hengt opp, det kan vi skrive i referatet at ble fortgang i dagen etter. Nå er dette 

gjort. Elevene fortalte også kort om elevekspertordningen som har vært og skal i 

gang igjen etter høstferien. Elevene opplever en større sammenheng med det de 

lærer mellom de ulike fagene. Med tverrfaglighet som tema er det godt at elevene 

ser sammenhenger i større grad nå enn tidligere.  

 

Sak 8/21-22  Møtedatoer skoleåret 21/22: 

Tirsdag 23.11 

Torsdag 13.01 – kan bli endret ut fra sentral dato som ikke er kjent 

Torsdag 03.03 

Tirsdag 31.05 

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

 

 


