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Møtebok Driftsstyret Apalløkka skole 30.05.22  

Sak 26/21-22  Godkjenning av møtebok fra 07.03.22 

   Møtebok godkjent.  

 

Sak 27/21-22   Budsjettstatus 

Rektor orienterte om status. Skolen har med et mindreforbruk på ca. 3,8 

mill. fra 2021. Det er god kontroll på budsjettet og målet er å gå mot 0 ved 

skoleåret slutt. Det blir gjort merkbare investeringer på skolen 

inneværende år når det gjelder å fornye hele kunst og 

håndverksavdelingen samt at vi skal bygge et skaperverksted. Vi øker også 

med ca. 1,5 ansatte kommende skoleår. Midlene fra trygge og varme 

ungdomsskoler fikk vi orientering om i dag, ca. 520 000 kr.  

 

 

 

Sak 28/21-22  Status strategisk plan 2022 

 

Møtereferat 

 

 

 

 

Til: Allegra Chopra-Sisti, Ane Emilie Sangnes, Elin Birna Bjarkar, Helle Linne 

Eriksen, Håvard Hunstad, Kristine Vindhol Evensen, Mona Hagen, Sanjeevarasa 

Satkunarasa, Trond Helge Larsen 

Fra: Apalløkka skole 

Møtegruppe: Driftsstyret Apalløkka skole 

Møtested: Apalløkka skole 

Til stede: Allegra Chopra-Sisti, Ane Emilie Sangnes, Elin Birna Bjarkar, Helle Linne 

Eriksen, Håvard Hunstad, Kristine Vindhol Evensen, Mona Hagen, Sanjeevarasa 

Satkunarasa, Trond Helge Larsen 

Forfall/ikke møtt: Mona Hagen 

Referent: Elisabeth Dullum 

Møtetid: 30.05.22 

Saksbehandler: Elisabeth Dullum 

Telefon: 23466200 

Vår ref.: 19/96654 – 34 



 

 

Områdene tverrfaglig undervisning, elevrollen, lærerrollen, 

elevmedvirkning, vurdering og et trygt og godt skolemiljø er sentralt i 

skolens strategiske plan. Rektor orienterte om tiltak som er blitt gjort, og 

det ble noen diskusjoner rundt egenvurdering. All bruk av skolens 

pedagogiske fellestid har inneværende år vært knyttet opp mot skolens 

strategiske plan og LK20.  

 

Sak 29/21-22  Foreldreundersøkelsen 

Her er ferske tall fra foreldreundersøkelsen. Krevende å få foreldre til å 

svare, men i år hadde vi en svarprosent på over 50% for første gang. I 

møtet så vi på svarene under hver indeks også, og det ble kommentert at 

differansen under læring og utvikling var noe mindre jfr. Oslo og Norge. 

FAU har foreldreundersøkelsen på agendaen neste FAU-møte.  

Det er svært positive tall for Apalløkka skole, men vi vil alltid utvikle oss.  

 

   Foreldreundersøkelsen Indekser 

 

Apalløkka 

skole (Vår 

2022) 

Oslo 

kommune 

(Vår 2022) 

Nasjonalt  

(Vår 2022) 

Motivasjon 4,4 4,2 4,2 

Støtte fra lærerne 4,7 4,6 4,5 

Trygt miljø 4,6 4,3 4,3 

Dialog og medvirkning  4,7 4,4 4,4 

Informasjon fra skolen 4,4 4,1 4 

Kjennskap og forventning  4,3 3,8 3,8 

Læring og utvikling 4,2 4 4 

Utviklingssamtalene 4,6 4,4 4,4 

 

Sak 30/21-22  Nytt fra skolens ledelse 

Elevtallsstatus:  

Pr. i dag er det fullt på alle trinn fra august 2022, for første gang siden ny 

ledelse begynte. Skolen har kapasitet til 450 elever. 2009-kullet fyller 

ikke opp med nærskoleelever, så vi tar inn nokså mange skolebyttesøkere.  

 

Ansettelser:  

6 nyansatte. 1 har også jobbet her inneværende skoleår. Vi er begeistret 

for de nyansettelsene som har blitt gjort.  

 

10.trinn på tur til Kinsbakken:  

Alle de 5 klassene på 10.trinn skal i disse dager på tur til Kinsbakken ved 

Stavern. Vi har leid leirstedet av Grorud bydel.  

Takk:  



 

 

Vi ga Allergra en varm applaus for hennes bidrag i årets Driftsstyre. Hun 

begynner på videregående skole til høsten.  

 

Teamplanleggingsdager våren 2022:  

Skolen har lagt til rette for at alle lærerteam (team 8, team 9, team 10 og 

miljøteamet) har en planleggingsdag i disse dager. LK20 med 

tverrfaglighet og overordnet del er fokus. De ulike teamene begynner å 

grovplanlegge kommende skoleår.  

 

Sak 31/21-22   Nytt fra rådsorganene  

   Elevrådet:  

   Ny språkkampanje til høsten.  

De har engasjert seg i forslaget fra bydelen om å kutte i 

helsesykepleierressursen.  

Kom også noen innspill i vurderingsarbeidet i matematikk på 10.trinn. 

Elevene har en opplevelse at heldagsprøven har "alt å si".  

Lærer Elin fortalte om turen i regi av Kulturtanken som hun gjennomførte 

sist uke sammen med to elever på 8.trinn. En fantastisk tur.  

 

FAU:  

Info om FAU sitt engasjement når det gjelder kutt i 

helsesykepleierressursen. FAU-leder informerte også de ulike gruppenes 

arbeid. Nå er det Kinsbakken-gruppa og vitnemåls-gruppa som har litt å 

gjøre.  

 

Personalet:  

Kom med ulike innspill fra skolehverdagen, og de opplever 

teamplanleggingsdagen som svært god.  

 

Sak 32/21-22  Eventuelt 

Det er ønskelig å finne ny politisk representant til SMU da Håvard har vært 

skolens representant lenge, og nå er han også DS-leder. Vi tar dette opp 

til høsten igjen da ingen meldte seg under møtet.  

 

Rektor informerte om at Apalløkka tilbyr Sommerskole i 5 uker denne 

sommeren. Et mangfoldig tilbud og alle tilbud er gratis. Ansatte på skolen 

og eldre ungdommer som har jobbet som vikar, i ferier og på lørdager 

jobber i sommer. Dette er svært bra! 

 

Rektor foreslår disse to datoene for høsten 2022:  

o Torsdag 15.09.22 kl. 1730 – 1900 

o Tirsdag 22.11.22 kl. 1730 – 1900 



 

 

 

 

 

Kopi: 

Astrid Wergeland Biem 

Cathrine Torsvik Thingnes 

Kristine Andersen 


