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Møteinnkalling Driftsstyret Apalløkka 07.03.23 

  
X Ane Emilie Sangnes,  

X Per-Øyvind Mølmen,  

X Elin Birna Bjarkar,  

X Helle Linne Eriksen,  

X Håvard Hunstad,  

X Karianne Wiger Gammelsrud,  

Astrid Wergeland Biem,  

Oda Lier,  

X Sanjeevarasa Satkunarasa,  

Trond Helge Larsen 

X Kristine Andersen, vara ansatt 

 

Sak 26/22-23  Godkjenning av møtebok fra 17.01.23 

Godkjent 

 

Møtebok 
 

 

 

 

Til:  

Fra: Apalløkka skole 

Møtegruppe: Driftsstyremøte 

Møtested: 

Møtetid:  

Saksbehandler: 

Telefon: 

Apalløkka skole 

Tirsdag 07.03.23, kl 17.30- 19.00 

Cathrine Torsvik Thingnes 

23 46 62 00 

 

Møtedeltakere: Ane Emilie Sangnes, Per-Øyvind Mølmen, Elin Birna Bjarkar, Helle Linne Eriksen, 

Håvard Hunstad, Karianne Wiger Gammelsrud, Astrid Wergeland Biem, Oda 

Lier, Sanjeevarasa Satkunarasa, Trond Helge Larsen 
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Sak 27/22-23  Godkjenning av dagsorden 

Godkjent 

 

Sak 28/22-23  Status økonomi – kort info 

Januar er lukket, februar er fortsatt åpen. Regnskap per januar er noe i minus, reduksjon i 

februar. Dette har sammenheng med periodiseringsnøkler spesielt på fastlønn. Skolen har lagt 

opp til en noe redusert aktivitet fra og med høsten som blant annet har sammenheng med noe 

lavere forventet elevtall på neste skoleårs 8. trinn. Per nå ser det ut til at elevtallet blir noe 

høyere. 

 

Sak 29/22-23  Status strategisk plan – kort info 

Skolen jobber med og har fokus på vurdering gjennom deltagelse i vurderingsnettverk, 

elevmedvirkning mellom ulike aktiviteter og ……………. 

 

Sak 30/22-23    Fullstendighetserklæring, vedtak 

Vedtatt 

 

Sak 31/22-23   Nytt fra skolens ledelse 

• Kommende skoleår og utlysninger 

Skolen har en utlysning ute nå på inntil 4 stillinger fra høsten 2023. Vi er kjent med noe 

bevegelse i personalet som skyldes blant annet flytting. Skolen planlegger at det gjennomføres 

intervjuer før påske. 

 

• Valgfagsdager 

Apalløkka har inneværende og forrige skoleår valgt å periodisere valgfag. Sendt ut 

spørreundersøkelse. Kommet mange gode innspill fra elevene som lærerne får og tar med seg 

inn i planleggingen av siste periode som er i slutten av april.  

 

• Vurdering 

Skolen jobber konstant med å få til gode dialoger og jobber med å variere vurderingsformer for 

elevene. Skolen er inne i en periode nå hvor elevekspertene inviteres inn i samarbeid med 

lærerne, blant annet med fokus på vurdering. Skolen deltar også i et vurderingsnettverk som 

jevnlig jobbes med internt i fellestid. Rektorlunsj gjennomføres også nå snart. Tilfeldige elever 

trekkes ut til å delta på lunsj med rektor. 

 

• Elevundersøkelsen 

Resultatene kom senere enn normalt, og det er et nytt system for analyse og presentasjon av 

resultatene. Lærerne analyserer resultatene på klassenivå og presenterer forslag til tiltak for 

elevene. I det store og det hele ligger Apalløkka jevnt over Oslo og Norge. Vi er spesielt fornøyd 

med området elevdemokrati og medvirkning hvor vi ligger langt over både Oslo og Norge. Vi ser 

også at mobbetall spesielt på 8. trinn har økt noe. Dette jobber skolen bevisst med. Skolens 

språkkampanje ble sparket i gang mandag 06.03.23 felles i skolegården. Gjennom hele uke 10 er 
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det fokus på språk og sosial kompetanse blant annet gjennom daglige små og store aktiviteter. 

Fredag 10.03 er det avslutning med konsert på Rødtvet skole. 

 

• Tiden frem til sommeren 

Skolen deltok i et pilotprosjekt med skolemat til elevene i uke 4-7. Skolens fikk ca. 22 kr per elev 

per dag. Skolen varierte mellom måltider fra «Vegetareksepressen», frokosttilbud, brødskiver i 

lunsjen med mer. Det kreves mye logistikk, personell og planlegging, men skolen er positiv til 

skolemat fra og med høsten 2023. Skolen ønsker seg et fullverdig storkjøkken men har ikke 

mulighet til å finansiere dette over det ordinære budsjettet. 

Det skal for første gang siden 2019 gjennomføres eksamen for årets 10. trinn. Skriftlig eksamen 

i uke XXXX og muntlig eksamen i uke XXXX. Prøvemuntlig ble gjennomført i uke 9. Mange 

fornøyde elever og ansatte. 

Samarbeidet med barneskolene i forbindelse med overgang 7. til 8. trinn har pågått lenge og det 

er en god plan for arbeidet fremover. 

 

Sak 32/22-23   Nytt fra rådsorganene 

Elever: 

Representant fra Redd Barna på besøk for å høre hvordan skolen jobber med elevmedvirkning. 

 

Ansatte: 

SKUP gjennomføres på 10. trinn. Skolen har et samarbeid med en street-art-kunstner som 

sammen med 10. trinn skal lage dekorasjoner både på skolen og i nærområdet. 

149 elever på 10. trinn har levert søknad til videregående opplæring. 

Skolen hadde besøk av og foredrag i regi av MOT Norge i uke 9. Motiverende og positivt for 

ansatte. Det er generelt en god stemning blant elever og ansatte. 

9. trinn lager og har forestilling for foresatte 4. mai. Årets tema er innenfor/utenfor. 

 

FAU: 

FAU jobber med trinnfester for 8. og 9. trinn. 16 mars for 8. trinn og 27. april for 9. trinn. 

Ca. 100 stykker deltok på foredraget i regi av FAU. Kirsten Holtmoen Resaland har skrevet boken 

«Helt ærlig» som handler om ungdom og oppvekst. 

FAU jobber også med vitnemålsutdelingen for 10. trinn til våren. 

 

    

Sak 33/22-23  Eventuelt 

 

 

 

Siste møte: 

Tirsdag 30.05.23, kl 17.30 
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