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Referat Driftsstyret, 18.januar 2021 

SAK 02.21 – Informasjon fra skolens ledelse 

- Innskriving av skolestartere for skoleåret 2021/2022 er gjennomført digitalt. Det er 42 

skolestartere bosatt innenfor Berg skoles inntaksområde. Vi har pr i tillegg fått 17 

søknader om skolebytte til Berg fra andre skoler. 

- Smittesituasjonen i Oslo er bekymringsfull. Barneskolene i Oslo er på "gult nivå", men vi 

er godt forberedt dersom vi på kort varsel må over på rødt nivå.  

 

SAK 03.21 – Trivselsundersøkelsen 1. – 4.trinn og Elevundersøkelsen 5.-7. trinn 

- Trivselsundersøkelsen på 1. – 4.trinn og Elevundersøkelsen på 5.-7. trinn ble gjennomført 

i høst. Ledelsen og lærerne har analysert resultatene i fellesskap. 208 av 211 elever 

besvarte Elevundersøkelsen.  

 

- Trivselsundersøkelsen 1. – 4.trinn 

 

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: 18. januar 2021, 16.30–17.30 

Referent: AES 
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Elevundersøkelsen 5.- 7.trinn  

Indekser  

Skala 1->5 

Berg skole (Høst 2019) Berg skole (Høst 2020) 

Trivsel  4,2 4,3 

Støtte fra lærer 4,4 4,5 

Støtte hjemmefra 4,4 4,4 

Vurdering for læring 3,8 3,8 

Læringskultur  4 4 

Mestring 4,1 4,1 

Motivasjon 3,8 3,8 

Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,6 

Felles regler 4,3 4,4 

Mobbet av andre elever på skolen 4,6 4,7 

Innsats 4,3 4,3 

Faglig utfordring 3,9 4 

 

SAK 04.21 – Strategisk plan 2021 

- Skolenes strategiske planer skal bygge på byrådets visjon, styringsprinsipper og 

mål og det strategiske kartet for Osloskolen. Planene skal vise hvordan elever, foresatte, 

lærere og ledelse ønsker å nå målene for Osloskolen som er fastsatt av Oslo bystyre. 

- Byrådets strategiske mål og Utdanningsetatens strategiske kart for 2021-2024  

Målene i Elev- og lærlingperspektivet er i hovedsak en videreføring av målene for 

perioden 2020-2023. Målsettingene er i tråd med sak 1 og sammenfallende med 

nasjonale mål for opplæringen.  

o Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet  

o Elevenes evne til å skape, gå i dybden, tenke kritisk, utforskende, etisk og 

bærekraftig på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet  

o Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være 

godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv  

o Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep  

 

- Nye nasjonale læreplaner vil prege skolenes arbeid med skoleutvikling de neste årene. 

Gjennom arbeidet med fagfornyelsen er nye læreplaner i bruk fra høsten 2020. 

- Strategisk plan viser hvordan vi skal jobbe med felles sentrale utviklingsområder som 

blant annet dybdelæring, tverrfaglig tenkning, elevmedvirkning, kreativitet, bærekraft og 

innovasjon m.m., og hvordan vi skal jobbe med dette i profesjonsfellesskapet.  
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Strategisk plan Berg skole 2021:   

 Fra august 2020 ble ny læreplan innført i skolen. Det elevene lærer skal være relevant. 

De skal lære å reflektere, være kritiske, utforskende og kreative. Elevene skal få mer tid 

til dybdelæring, og det skal bli mer sammenheng i og mellom fagene. Videre 

implementering av fagfornyelsen mener vi bør bli en viktig satsing også i 2021. 

 I vårt pedagogiske arbeid med Fagfornyelsen foreslår skolen å særlig vektlegge 

læringsteknologi, elevmedvirkning, læringsarenaer/tverrfaglighet/dybdelæring, 

vurdering, tilpasset opplæring og de ulike fagplanene. 

 Vårt samarbeid med Oslo Met i engelskfaget videreføres.  

 Trygt og godt læringsmiljø vil alltid være et viktig fokusområde på Berg skole.   

Se eget dokument Strategisk plan 2021 + verbaltekst.  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens Strategiske plan 2021. 

 

SAK 05-06.21 – Budsjett – Se egne saksdokumenter 

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens budsjett for 2021 

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner aktivitetsskolens budsjett for 2021 

 

SAK 07.21 – Eventuelt 

- Fullstendighetserklæring / disponering av regnskapsresultat 2020 – skolens frist er 

09.03.2021 Driftsstyret skal behandle mer-/mindreforbruk fra 2020. 

- Forslag til neste møtedato: 08.03.21 

 

 


