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Møtebok Driftsstyret Apalløkka skole 

Sak 10/22-23  Godkjenning av dagorden og møtebok av 29.09.22 

   Godkjent uten kommentarer 

 

Sak 11/22-23  Budsjettstatus 2022 og tanker om budsjett 2023 

Det går bra økonomisk. Har handlet mye utstyr og møbler til kunst og 

håndverk og nye pulter til 9 klasserom. Kjøper inn til de ulike avdelingene. 

Har økt aktivitet dette året og har forholdsvis høy aktivitet. Rammebrevet 

kommer rett før jul. Det er ingen signaler om kutt i tildeling, men det 

kommer til å komme mindre midler til trygge og varme ungdomsskoler da 

dette er midler som varer ut 2022. Elevtallet ligger på det samme som vi 

har lagt opp til i forhold til drift. Opprettholder aktivitet med elevenes 

læring faglig og sosialt i sentrum. Vi styrer mot et mindreforbruk i 

underkant av 2 millioner.  

 

 

 

Møtebok 
 

 

 

 

Til: Ane Emilie Sangnes, Astrid Wergeland Biem, Cathrine Torsvik Thingnes, Elin 

Birna Bjarkar, Helle Linne Eriksen, Håvard Hunstad, Karianne Wiger, Karianne 

Wiger Gammelsrud, Kristine Vindhol Evensen, Oda Lier, Trond Helge Larsen 

Fra: Apalløkka skole 

Møtegruppe: Driftsstyremøte 

Møtested: Apalløkka skole, personalrommet 

Til stede: Ane Emilie Sangnes, Astrid Wergeland Biem, Cathrine Torsvik Thingnes, Elin 

Birna Bjarkar, Helle Linne Eriksen, Håvard Hunstad, Karianne Wiger, Karianne 

Wiger Gammelsrud, Kristine Vindhol Evensen, Oda Lier, Trond Helge Larsen 

Forfall/ikke møtt:  Sanjeevarasa Satkunarasa, Kristin Vindhol Evensen 

Møtetid: Tirsdag 22.11.22 kl. 1730-1900 

Saksbehandler: Elisabeth Dullum 

Telefon: 23466201 

Vår ref.:  
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Sak 12/22-23  Status strategisk plan 2022 og strategisk plan 2023 

Vi ser på de byrådets føringer og kommer med skolens tanker om 

strategisk plan 2023 

Presentasjon av arbeid med strategisk plan med grunnlag i våre resultater 

og med de målsettingene som er satt.  

Presentasjon av nasjonale prøveresultater for 8. og 9.trinn. Her analyserer 

vi på trinnene med tiltak som er nødvendig for videre utvikling. Det har 

vært forventet økning i elevenes lese- og regneferdigheter fra 8. til 9.trinn. 

Vi ser at elevene våre presterer over nasjonalt nivå i lesing på 9.trinn, og 

under nasjonalt nivå på regning 9.trinn.  

 

Sak 13/22-23  Endringer i skolens ledelse fra 010123 

Rektor Elisabeth Dullum går over i stillingen som grunnskoledirektør i et 

ett års vikariat med ansvar for skolene i Grorud og Nordre Aker bydel. 

Ass.rektor Cathrine Torsvik Thingnes går inn i et vikariat som fung.rektor 

og undervisningsinspektør Per-Øyvind Mølmen går inn i et vikariat som 

fung.ass.rektor fra 01.01.2023 til og med 31.12.2023 

 

Sak 14/22-23  Nytt fra skolens ledelse:  

- I samarbeid med elevene sier vi noe om Kulturfestival. Både elever og 

ansatte opplevde de tre dagene med Kulturfestival som veldig bra med 

tanke på både faglig og sosialt læring. Det var et initiativ fra elevrådet 

og vi ønsker at dette skal bli en tradisjon der man også gjerne vil koble 

på de foresatte. 

- Informasjon om "En bra dag på jobb". Dette er et opplegg utarbeidet av 

STAMI og ledelse og ansatte er fornøyde med dette. Det er korte 

filmer med viktige problemstillinger for oss som jobber i skolen med 

gode refleksjonsspørsmål i etterkant. Dette er utarbeidet for mange 

ulike yrkesgrupper 

- Søknad om pilot skolematprosjekt. Her er det også sendt ut 

informasjon til elever og foresatte om dette. Det er et mål at det skal 

komme skolemat til alle elever på ungdomstrinnet i Osloskolen i løpet 

av 2023. 

- Status bemanning: To ansatte skal ut i pappapermisjon i løpet av 

våren. Kontorleder er tilbake fra permisjon fra og med 21.11.22 

 

Sak 15/22-23  Nytt fra rådsorganene: Elevrådet, FAU og ansatte 

SMU:  

8.trinn og 9.trinn ønsker seg trinnkvelder på Ammerudklubben våren 

2023. 

FAU:  

Det skal arrangeres yrkesmesse for 10.trinn torsdag 24.11.22.  

Elevrådet: 
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Skal ordne en postkasse slik at elever kan legge ønsker der om de ikke tør 

å komme med ønsket i klassen. Elevrådsleder og -nestleder har vært på 

elevrådskonferanse og på en annen stor konferanse i tillegg til at skolen 

har hatt besøk av skoleledere fra Trøndelag som de har fortalt om hvordan 

det er å være elev på Apalløkka til.  

Ansatte:  

Fornøye med nye møbler i klasserom, på kunst og håndverksrommene og 

bibliotek 

 

 

Sak 16/22-23  Ingen saker på eventuelt 

 

Møtedatoer:  

- Tirsdag 17.01.23 (endret dato, men kan fortsatt bli endret) 

- Tirsdag 07.03.23 (kan endres pga rammebrevets føringer) 

- Mai 2023 

 

 

 

 

 

 

Kopi:  

Kristin Vindhol Evensen 

Sanjeevarasa Satkunarasa   

Kristine Andersen  

Silja Pettersen 

 

 


