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Godkjent

Sak 10/21-22 Budsjettstatus 2021. Hva er status november 2021?
Skolens ser ut til å få et mindreforbruk på ca. 3 millioner
Skolen orienterte om at man har fått ca. 1 mill mer enn skolen hadde forespeilet i 
budsjettet høst 2021. Det ble orientert om ulike poster man har fått budsjettjusteringer 
på. 
Det har blitt investert i nye digitale skjermer og white board i alle klasserom, skolebøker 
i ulike fag (samfunnsfag 8 + 9, norsk basisbok og matematikkbok til alle trinn). Det er 
ikke produsert bøker til alle trinn med tanke på fagfornyelsen. 
Det er også gjort investeringer med skolegensere / hettejakker til alle elever og ansatte. 
Det blir plangruppeseminar 29.11.21. 

Sak 11/21-22 Status strategisk plan 2021 
Resultater nasjonale prøver
- Det ble vist en egen presentasjon. 

o 8.trinn sine skalapoeng: 
Engelsk: 52, Norge: 50 
Lesing: 51, 50
Regning: 49, 50

Møtereferat

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 Apalløkka skole
Møtested: Apalløkka skole
Invitert: 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: Andre Brunvoll, Else Marie Brodshaug og Cathrine Torsvik Thingnes
Referent: Elisabeth Dullum
Møtetid: 23.11.2021 kl. 1730 - 1900
Saksbehandler: Elisabeth Dullum
Telefon:
Vår ref.: 19/96654 – 27



o 9.trinn sine skalapoeng:
Lesing: 54, Norge: 53
Regning: 52, Norge 53
Her har elevene på 9.trinn utviklet seg "noe mer" enn det som
er forventet med tanke på at de er ett år eldre tross pandemien. 
Apalløkka har løftet seg ett skalapoeng mer enn Norge fra 8. til 9.trinn. 

Det jobbes med konkrete tiltak for å løfte andelen som er på skalapoeng1 og 2. 
Resultatene å nasjonale prøver bekrefter den store variasjonen i kunnskaper og 
ferdigheter hos elevene på Apalløkka skole. Elevene fordeler seg på alle nivå. Skolen ser 
på NP som et godt parameter for å jobbe med elevenes grunnleggende ferdigheter. 
 
- Strategisk plan 2022
I møtet blir de overordnede målene fra Byrådet og UDA presentert. 
Apalløkka skole har fokus på disse områdene i 2022: 

o Tverrfaglig undervisning med fokus på å se sammenhenger mellom fag 
 Prosjektperiode 1: Folkehelse og livsmestring
 Prosjektperiode 2: Bærekraftig utvikling. 
 Prosjektperiode 3: Demokrati og medborgerskap

o Vurdering og tilbakemelding – høye ambisjoner for alle elever
o Trygt og inkluderende læringsmiljø
o Nærmiljøskole

Sak 12/21-22 Status smittevernstiltak Apalløkka skole
Selvtesting har startet opp igjen etter en liten pause. 
Elevene tester tirsdag og fredag. Elever og foresatte anbefaler at vi sender ut en 
påminnelse om å ta selvtest hver tirsdag og fredag morgen. 

Sak 13/21-22 Nytt fra skolens ledelse:
- Kort referat fra rektorlunsj med 8., 9. og 10.trinn

o Elevene fortalte at de er svært fornøyde med skolen og lærerne
o Elevene opplever at de blir lyttet til
o Elevene ønsker å se større sammenhenger mellom fag
o Elevene ønsker å bli mer oppmerksomme på hvilken periode vi er i til 

enhver tid, dette ble bedre nå da vi startet opp med bærekraftig utvikling

- MOT 
o 4 nye MOT-coacher i høst. Mohammed, Lailan, Kristine og Kaja
o Eling og Kamal skal på Ildsjelsamling i morgen i Stjørdal
o MOT til å glede-dagen ble arrangert 22.11 og 23.11 ved skolen
o Det er utdannet 8 unge MOT-motivatorer fra 9.trinn. De skal bla. 

samarbeide med barneskolene våre
o Kulturverter – Elin informerte om at det er kulturverter på 8.trinn som 

bidrar aktivt i AFO og med ulike arrangement ved skolen
o CCL – Community Champions League – 2 lag på 9.trinn som møter andre 

skoler til fotballkamper. Man får også poeng for andre aktiviteter som 
hvordan man møter motstander, Fair Play, initiativ i nabolaget og ved 
skolen



- Skolens arbeid med å forebygge vold og trusler. Eget e-læringskurs for alle i 
Osloskolen

o Rektor informerte om skolens arbeid med å forebygge vold og trusler. 
Skolen hadde besøk av forebyggende politi sist uke som snakket og 
reflekterte med personalet. I januar skal vi jobbe med et eget e-
læringskurs i regi av UDA. Det er viktig å anerkjenne ansattes håndtering 
av utfordrende situasjoner samt debriefe i etterkant av en evt hendelse. 

Sak 14/21-22 Nytt fra rådsorganene: Elevrådet, FAU og ansatte

Elevrådet: 
Fortalte om språkkampanjen som planlegges i regi av Apalløkka der vi inviterer med 
barneskolene og idrettslag. De fortalte også om rektorlunsjen og deres innspill der. I 
tillegg ble det informert om Mat og Drikke-automat, skolegensere og skoleklokka. 
Det vil bli nyttårsball for alle elever på grorud samfunnshus 13.01.22

FAU: 
Har regelmessige møter. Jobber i komiteer: Yrkesmesse, nyttårsball, vitnemålsutdeling, 
natteravn og Kinsbakken.

Ansatte: 
Jobber hardt, godt humør og gjør det man kan for elevenes læring faglig og sosialt. 

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

Sak 9/21-22 Eventuelt

Kopi:
Astrid Wergeland Biem
Kristine Andersen


