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Referat Driftsstyret, 14.september 2020 

SAK 21.20 – Godkjenning av referat fra 02.06.20 

Godkjent 

SAK 22.20 – Informasjon fra skolens ledelse 

- Vi har pr. i dag 448 elever ved Berg skole.  

- Ny læreplan LK20 ("Fagfornyelsen") er innført fra august. Overordnet del 

beskriver hvilke verdier og prinsipper grunnopplæringen skal bygge på. I tillegg 

har vi fagplanene.  Det elevene lærer skal være relevant. Vi trenger barn og 

unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative. Elevene skal få mer tid 

til dybdelæring. Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene, og de 

forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen. 

- Vi er i disse dager i gang med gjennomføring av Nasjonale prøver på 5. trinn.   

- Det vil bli innført beboerparkering i skolens nærområde fra 04.10.20. Berg skole 

har ingen egne parkeringsplasser, og ansatte og besøkende er avhengig av å 

kunne parkere på gaten. Flere av skolens ansatte har lang reisevei, noen skal 

levere barn i barnehage før arbeidstid osv. Vi ønsker ikke å miste ansatte på 

grunn av parkeringsutfordringer. Skolen har sendt et brev til Bymiljøetaten der vi 

ber om noen egne "øremerkede" parkeringsplasser til skolen. Vi ber også om at 

ordningen med beboerparkering utsettes, da ansatte i disse tider er anbefalt å 

ikke benytte kollektiv transport til arbeid. Skolen har enda ikke fått svar på sin 

henvendelse.  

 

Berg skole 

Møtereferat 

 

Tilstede: Ingunn Borlaug Lid (foresatt), Jan Børre Staff (foresatt), Arne Østreng (Frp), 

Petter Færevaag (Rødt), Albert Bolstad (H), Espen Antonsen (ansatt), Cathrine 

Amundsen (ansatt), Ane E. Selinger (assisterende rektor), Yngvil Hestenes 

(rektor)  

Fraværende:  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Digitalt via Zoom, Berg skole 

Møtetid: 14. juni 2020, 16.30–17.30 

Referent: AES 
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SAK 23.20 – Økonomi/Regnskap pr. august – skolen 

 Se egne saksdokumenter. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskap pr. august 2020 for skolen til etterretning. 

 

SAK 24.20 – Økonomi/Regnskap pr. august – aktivitetsskolen 

 Se egne saksdokumenter. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskap pr. august 2020 for aktivitetsskolen til 

etterretning. 

 

SAK 25.20 – Smittevern - Korona 

1. Syke personer skal ikke være på skolen. 

2. God hygiene. 

3. Redusert kontakt mellom personer. 

 

Vi på Berg skole er opptatt av at vi har rutiner og organisering som ivaretar godt 

smittevern, samt mulighet for smittesporing. Så lenge vi klarer å ivareta godt 

smittevern og følge retningslinjer og anbefalinger for drift av skoler, prøver vi å drive 

skole så "normalt" som mulig for elevene på Berg.   

 

- Vi legger opp til mest mulig avgrensning mellom trinn på skolen. Elevene på 

trinnet er blandet ute i friminutt, men på et eget avgrenset område. Skolen har 

spesielt store uteområder rundt skolen, og benytter i tillegg kommunens 

gressbaner som ligger inntil skolens uteområde.  

 

- Elever går trinnvis på tur ut av skolens område. Ingen benytter kollektiv 

transport i skoletiden. Fellessamlinger og arrangementer som hel skole, eller på 

tvers av trinn, utgår 

 

- Foresatte går ikke innenfor skolens område. Dersom foresatte for eks. skal delta 

på møter, må det gjøres egne avtaler med skolen i forkant før de kan gå inn på 

skolens område.   

 

- Skolen har gode rutiner for hygiene, håndvask, håndsprit og renhold. Vi minner 

kontinuerlig på viktigheten av at syke barn og voksne holder seg hjemme. Alle 

ansatte gjennomfører smittevernskurs. 
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- De ansatte holder god avstand. De er delt i faste grupper, der de har pauser og 

møter på ulike steder i skolens bygninger. 

 

- Trinnene oppholder seg på et avgrenset område innendørs på skolen. Hvert trinn 

har egne toaletter og garderober. Hvert trinn benytter egen inngangsdør fra 

uteområdet.  

 

- På noen trinn har tre paralleller blitt delt i 4 mindre grupper på tvers av klasser. 

Særlig gjelder dette praktisk estetiske fag (for eks. mat og helse, kunst og 

håndverk). Rom, utstyr og fagets egenart tilsier at mindre grupper gir flere 

muligheter i praktisk-estetiske fag. Noen foresatte har av smittevernhensyn vært 

skeptiske til blanding av klasser på trinn. Skolen ba derfor Utdanningsetaten om 

en vurdering og gjennomgang av vår organisering, samt våre rutiner.  

 

- Skolene må drive risikovurdering utfra sentrale smittevernråd, og tilpasse tiltak 

og organisering etter lokale forhold. Skolen har fått tilbakemelding fra HMS-

seksjonen at vi håndterer smittevernet på en strukturert og god måte. Vi har i 

tillegg gjennom vår organisering av voksne og barn, mulighet til å drive effektiv 

smittesporing, dersom dette skulle bli aktuelt. Utdanningsetaten mener vi har 

gode systemer for at de ulike trinnene på skolen er adskilt. Vi håper dermed at 

dersom smitte skulle oppstå på et trinn, vil kun det aktuelle trinnet bli satt i 

karantene, ikke flere trinn, eller hele skolen. Vi gjør vårt beste for at skolens 

elever skal få et godt undervisningstilbud, samtidig som smittevern ivaretas på 

en trygg og god måte.  

 

- Med bakgrunn i hvordan skolen driver smittevern, mener HMS-seksjonen og 

smittevernoverlegen at vi fortsatt kan blande elevene i praktisk estetiske fag, da 

det er forståelig og mest hensiktsmessig at undervisning i disse fagene 

gjennomføres i mindre grupper. Skolen oppfordres imidlertid til å redusere tiden 

elevene på 6. trinn er blandet, og at vi bør unngå at elever er blandet på tvers av 

klasser i kroppsøving.  

 

- Vi følger HMS-seksjonens råd om å redusere tiden elevene er blandet på trinn, og 

endrer på elevenes timeplan på 6. trinn. Skolens ønske har vært å ha fire-deling i 

flere fag. Vi kan etter HMS-seksjonens vurdering velge å fortsatt blande klassene 

i praktisk estetiske fag, slik at fire-deling blir mulig i disse fagene. Vi har gjort 

iherdige forsøk på å kunne videreføre mindre grupper i praktisk-estetiske fag, 

men av timeplantekniske årsaker får vi ikke dette til uten at det vil inkludere flere 

fag.  Undervisning vil inntil videre foregå i klasser 6A/B/C. Dette gjelder også 

fagene kunst og håndverk, musikk, naturfag og kroppsøving, som vi tidligere har 

organisert i mindre grupper. I timer hver klasse skal ha mat og helse, vil hver 

klasse deles i to for at vi skal kunne benytte mat og helse-rommet. Dette vil føre 

til at elevene på 6. trinn kun får praktisk opplæring i mat og helse annen hver uke. 



 
 

 
   

Berg skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

John Colletts allé 106, 0870 Oslo 

 

Telefon: +47 23 46 84 00 

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

Merk e-posten Berg skole 

 

 

Teoridelen av faget vil vi følge opp på annen måte. Det vil også kunne bli aktuelt 

at noen praktiske oppgaver i mat og helsefaget utføres hjemme. Konsekvensen av 

å gå bort fra nåværende organisering med fire-deling fører dessverre til et 

dårligere opplæringstilbud for elevene. Vi håper imidlertid at smittevernreglene 

vil lettes på, slik at vi kan gå tilbake til fire-deling på 6. trinn i løpet av skoleåret.  

 

Det er utfordrende å drive stor skole med fag og klasser, med de begrensinger 

smittevernet medfører. Med skolens tilrettelegginger mener vi at smittevern og 

mulighet for smittesporing er godt ivaretatt, samtidig som elevene får et godt 

undervisningstilbud. 

Skolens organisering og rutiner vil til enhver tid måte tilpasse/endre seg i tråd med 

gjeldende retningslinjer for smittevern. 

Fravær blant elever og ansatte er og kan bli en utfordring utover høsten.  

SAK 26.20 – Eventuelt 

- Neste møtedato: 23.11.20 kl.16.30  

 

 

 

 

 

 

 

 


