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Referat Driftsstyret, 8. mars 2021 

SAK 08.21 - Godkjenning av referat fra 18.01.21 

Godkjent. 

 

SAK 09.21 - Informasjon fra skolens ledelse 

- Skolens ansatte har valgt ny fast representant i driftsstyret for perioden 

2021+2022. Det er Grethe Bugge Gjerde. Lill Anette Rosenkilde Aulie er valgt 

som vara for ansatte.  

- FAU har valgt nye leder. Det er Ina Bøe, representant for 3A (inaeboe@gmail.com 

/ 92480078 ) som er valgt ut inneværende skoleår. FAU må velge hennes 

etterfølger innen juni 2021. 

- Smittesituasjonen i Oslo er fortsatt bekymringsfull. Barneskolene i Oslo er på 

"gult nivå", men vi er godt forberedt dersom vi igjen på kort varsel må over på 

rødt nivå.  

- Vi er i gang med lærerkabalen for neste skoleår. Fem lærere går ut i 

nedkomstpermisjon i løpet av våren/sommeren. To lærere kommer tilbake etter 

nedkomstpermisjon i mars, og ytterligere tre kommer tilbake i august. Vi har ikke 

utlyst noen ledige lærerstillinger fra høsten, men må vurdere utlysning dersom vi 

i løpet av våren mottar oppsigelser eller permisjonssøknader. 

- Skolen har på nytt utlyst ledig 50% konsulentstilling i administrasjonen, da hun 

som var tilsatt sluttet 1. november.  

- Det gjennomføres medarbeiderundersøkelse (10-faktor) i Osloskolen 2.-19. 

mars. De ti faktorene som ligger til grunn er valgt ut fordi forskning viser at disse 

er viktige elementer i god ledelse og kjennetegn på en organisasjon som får frem 

det beste i medarbeiderne. 

Berg skole 

Møtereferat 

 

Tilstede: Lise Angell (vara foresatte), Ingunn Borlaug Lid (foresatt), Arne Østreng (bydel), 

Petter Færevaag (Rødt), Albert Bolstad (H), Grethe Bugge Gjerde (ansatt), Espen 

Antonsen (ansatt), Linn F. Vangen (u.inspektør, vikar for Ane Elisabeth Selinger 

ass.rektor), Yngvil Hestenes (rektor)   

Fraværende:  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Digitalt via Zoom, Berg skole 

Møtetid: 8. mars 2021, 16.30–17.30 

Referent: LFV 
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SAK 10.21 – Årsregnskap 2020 Skolen 

- Årsregnskapet for 2020 (se eget dokument) foreligger nå med endelige tall. Berg 

skole fikk et mindreforbruk på kr. 556 000,- Dette blir overført til 2021, og 

fordeles på ulike arter i samsvar med det som ble forelagt driftsstyret under 

behandling av budsjett i januar. For fordeling av mindreforbruk: se eget 

dokument. 

- Det er utarbeidet Fullstendighetserklæring for skole- og aktivitetsskoleregnskap. 

Se eget dokument.   

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner Årsregnskap for skolen 2020. 

Vedtak: Driftstyret tar Fullstendighetserklæring for skole og Aktivitetsskole til 

etterretning.  

 

SAK 11.21 – Årsregnskap 2020 Aktivitetsskolen 

- Årsregnskapet for 2020 (se eget dokument) foreligger nå med endelige tall. Berg 

aktivitetsskole fikk et mindreforbruk på kr. 438 000,- Dette blir overført til 

2021, og fordeles på ulike arter i samsvar med det som ble forelagt driftsstyret 

under behandling av budsjett i januar. For fordeling av mindreforbruk for 

Aktivitetsskolen: se eget dokument. 

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner Årsregnskap for aktivitetsskolen 2020. 

 

 

SAK 12.21 – Eventuelt 

- Forslag til neste møtedato: Mandag 31.05.21 kl. 16.30 

- Berg skoles 7. trinns elever hører for neste skoleår til Engebråten ungdomsskole 

(i påvente av ny skole på Voldsløkka). Både Nordberg og Marienlyst har 

signalisert at de har ledige plasser. Skolen ser også at det i år er mange elever 

som søker seg til andre steder (f.eks. Humanistskolen, Heltberg etc.), og skolen 

prøver nå å få oversikt. Ungdomsskolene kommer ikke til å komme med et felles 

skriv slik vi var forespeilet. 

 

 

 


