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Møtebok Driftsstyret Apalløkka skole 07.03.22  

 

Sak 20/21-22   Møtebok av 13.01.22 godkjent 

 

Sak 21/21-22  Dagsorden godkjent.  

Rektor la til at det var beklagelig at Grorud Bydel ikke fikk gitt oss 

innstillingen av nye representanter før etter første Driftsstyremøte. Vi 

ønsker Helle Linne Eriksen og Ane Emilie Sangnes velkommen som nye 

medlemmer.  

 

Sak 22/21-22  Status økonomi.  

Vi har brukt noe mer penger i januar og februar enn vi har budsjettert for 

med tanke på lønn. Dette ses i sammenheng med at to nyansatte hadde en 

overlapp på til sammen 6 uker med de som gikk ut i permisjon og sluttet. Vi 

har et kjent mindreforbruk fra 2021 på ca. 3,7 mill. Dette skal overføres 

tilbake til oss i løpet av mars. Det er inngått en sentral avtale for overtid 
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for ansatte under pandemien. Det har vært stort fravær siden jul med 

tanke på korona, og det har vært fint at de ansatte som ønsker og som har 

kapasitet tok/tar på seg noen ekstra timer da det var / når det er behov.  

Dette er penger vi får refundert.  

 

Sak 23/21-22  Status strategisk plan. 

Strategisk plan 2022 ble god etter vår mening. Den er godt forankret i 

LK20.  Apalløkka skole har dette året fokus på økt tverrfaglighet i 

undervisningen, variert, praktisk og relevant undervisning, vurdering og å 

utvikle et trygt og godt skolemiljø.  

Det har vært litt mye frem og tilbake i nærmiljøskoleprosjektet og i 

samarbeidet med bydelen. Skolen opplever de to tiltakene 

barnevernskonsulent i skolen og nærmiljøskolekoordinator som gode, men 

det har samtidig kommet en del andre tiltak som har opplevdes noe 

konkurrerende med de tiltakene vi allerede har.  

 

Sak 24/21-22  Fullstendighetserklæring. 

   Vedtatt.  

 

Sak 25/21-22  Nytt fra skolens ledelse. 

Kommende skoleår og utlysninger. 

61 søkere til 5 lærerstillinger fra 01.08.22. Vi var tidlig ute i år. Mange 

gode søkere. Vi har ansatte 4 lærere pr. i dag, og en lærer fikk også tilbud i 

dag.  

Kristine Andersen er tilsatt som rådgiver i fast stilling. Hun har jobbet som 

rådgiver inneværende skoleår. 

 

Valgfagsdager – skolen har 4 perioder med valgfag pr år. 3 dager med 

valgfag i hver periode.  

Fantastisk mye god læring og vi ser at det å jobbe med ett fag over lengre 

tid er lærerikt og nyttig. Elever og lærere fortalte om kreative aktiviteter. 

Foresatte kom også med innspill.   

 

Tiden frem til sommeren. 

Eksamen skriftlig og muntlig er avlyst. Det er etter vår mening riktig. 

Skolen opplever at man får muligheten til å utnytte skoleåret til det beste 

for elevenes læring.  

Alle elever på 10.trinn har søkt videregående skole. 

 

Skolen gir faglige tilbud på lørdager til 10.trinn i matematikk fra jul til 

sommeren. Skolen ser at det er flere elever som sliter i matematikk dette 

året enn tidligere. Det er kurs hver lørdag fra klokken 1000-1400. Vi har 

ca. 40-50 elever her hver lørdag frem til nå.   



 

 

 

Det var også tilbud om aktiviteter i vinterferien. Vi jobber nå med å se om 

vi skal gi aktivitetstilbud også i påskeferien, og i inntil 5 uker av 

sommerferien. Vi kan søke eksterne midler av UDA med tanke på tilbud i 

sommerferien.  

 

Sak 26/21-22  Nytt fra rådsorganene    

Elevråd: De fortale om en vellykket språkkampanje i uke 4. Elevrådet har 

tatt stort eierskap til denne kampanjen og de berømmes av ansatte og 

foresatte for sitt engasjement. Vi har hatt besøk av lokalavisen og NRK 

Radio. I tillegg har flere andre skoler tatt kontakt for å samarbeide om 

temaet. Tirsdag 08.03 kommer elevrådet fra Engebråten skole for å lære.  

I uke 12 blir det en ny språkkampanje, da med tilhørende barneskoler: 

Ammerud og Rødtvet. Dette er et samarbeid med bydel og barneskolene.  

 

Det skal arrangeres vårball for 10.trinn torsdag 31.03.22.  

 

FAU: FAU har hatt regelmessige møter. Det har vært arrangert en meget 

vellykket yrkesmesse for 10.trinn. I tillegg jobber FAU med gruppene: 

Vårball, natteravn, Kinsbakken (tur for 10.trinn) og Vitnemålsutdeling.  

 

Ansatte: Det ble informert om SKUP. Skoleutviklingsprosjekt gjennom DKS 

– den kulturelle skolesekken. Målet med SKUP er å utvikle elevenes 

skapende evner og nysgjerrighet og motivasjon for læring. I år har skolen 

samarbeidet med en lokal kunstner Anna Mari som bla. er keramiker. Vi 

gleder oss veldig over det lokale kunstverket som kommer på veggene i 

løpet av påske. Elevene på 10.trinn har satt sitt spor! Samarbeidslæring 

mellom fagene norsk og kunst og håndverk. Apalløkka har vært en del av 

SKUP de tre siste årene, men lykken visket oss at noen vil at vi skal søke 

igjen! Det tildeles midler for dette arbeidet.  

 

Sak 27/21-22  Eventuelt. 

   Ingen saker.  

 

Siste møte:  Tirsdag 31.05.22 kl. 1730 
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