
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Berg skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 46 84 00  

Berg skole John Colletts Allé 106 9758432  

 0870 OSLO berg@ude.oslo.kommune.no  
  https://berg.osloskolen.no  

 

Møtereferat 
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Referent:  Pernille Grepp Knutsen 

Vår ref PGK 
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Referat fra Driftsstyremøte 08.05.17 

 

SAK 14.17 Referat fra møtet 1. mars ble godkjent 

SAK. 15.17 - Informasjon fra skolens ledelse 

- Assisterende rektor Pernille Grepp Knutsen har fått stilling som rektor ved Haslum skole i 

Bærum fra 1. august. Stillingen som ass.rektor ved Berg skole er utlyst. 

- En 100% undervisningsstilling og en 40% faglærerstilling ligger utlyst.  

- Skolen gjennomførte foreldreovertakelse 3. mai. Det ble svært vellykket med masse flotte 

opplegg! Lærerne var på skolebesøk, fordelt på fire ulike skoler. 

- Resultatet fra foreldreundersøkelsen foreligger. Vi har nettopp mottatt rapporten, og 

resultatene for Berg skole ser veldig bra ut.  

- Skolen går som nr. 41 i 17.-mai-toget i byen i år. Frykt for terror i foreldregruppen ble tatt 

opp. Det er noe snakke om dette blant foreldre, men ingen formelle henvendelser til 

skolen. Det er egne beredskapsplaner for arrangementet. 

- Det er etablert Skolemiljøutvalg ved skolen. Det blir avhold to møter dette semesteret. Det 

mangler en kommunal representant.  

 

SaK. 16.17 – Økonomi / Regnskap pr. 1. tertial – skolen  

- Skolens mindreforbruk for 2016 er tilbakeført til skolen.  

- Skolen har fått ekstra tilskudd på kr. 100 000,- for etablering av bibliotek.  

- Skolen hadde et positivt avvik på kr. 178 626,- pr. 1. tertial.  

- Lønns, - og driftsutgifter går som planlagt etter budsjett. 

- Pr. i dag ligger vi an til et mindreforbruk på over 1 mill. Dette reduseres ved at vi bestiller 

mer lærebøker, PC'r, iPad'er. Skolen vil også justere tilsettingsprosent noe opp.   

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskap pr. første tertial for skolen til etterretning. 

 

SAK 17.17 – Økonomi / Regnskap pr. 1. tertial – AKS  

 

- AKS's mindreforbruk for 2016 er tilbakeført.  

- AKS har brukt noe mindre enn planlagt i budsjett til lønn, men har brukt noe mer på drift.  
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- AKS har et positivt avvik på kr. 22 842, - pr. 1. tertial.  

- Lønns, - og driftsutgifter går som planlagt etter budsjett. 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskap pr. første tertial for AKS til etterretning. 

 

 

SAK. 18.17 – Fag og timefordeling skoleåret 2017-2018 

 

Norske skoleelever skal være sikret 5272 undervisningstimer i løpet av 7 skoleår. Timene er 

fordelt på de ulike klassetrinn. I Oslo får elevene noe ekstra timer utover det nasjonale timeantallet 

og får i løpet av 1.-7 trinn 5586 timer undervisning.  

Rektor går gjennom fag og timefordelingen for skoleåret 2017-2018. Når skolen får 5. trinn til 

høsten blir "Fysisk aktivitet" innført ved skolen for første gang.  

 

Vedtak: Driftsstyret støtter skolens forslag til fag og timefordeling for skoleåret 2017-2018.  

 

 

SAK 19.17 – Skolebehovsplan – Høringsuttalelse 

Berg skole har pr. i dag ikke fått tildelt ungdomsskole. 

FAU`s innspill/ønsker: 

 Etablere en skole på Voldsløkka så raskt som mulig, og heller ha midlertidig løsninger til 

skolen er prosjektert ferdig til 2022 og ha paviljonger på området fra 2020 når elevene på 

Berg trenger ungdomsskole. Som et annet alternativ er at elevene transporterer til 

midlertidig skole. 

 FAU ønsker i utgangspunktet at elevene på Berg skal sendes til samme ungdomsskole og i 

alle fall ikke splittes på mange ulike skoler som konsekvens av at det ikke er plass til Bergs 

elever på allerede etablerte ungdomsskoler.  

 

Det er enighet om at Driftsstyret og FAU kommer med hver sin uttalelse, men at disse uttalelsene 

har felles innhold. 

 

Vedtak: FAU-leder skal lage et utkast til uttalelse fra FAU, som Driftsstyret kan bruke som 

utgangspunkt for egen uttalelse.   

 

 

SAK 20.17 – Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


