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Referat Driftsstyret, 23.november 2020 

SAK 27.20 – Godkjenning av referat fra 14.09.20 

Godkjent 

SAK 28.20 – Informasjon fra skolens ledelse 

- I forrige driftsstyremøte ble utfordringer vedrørende innføring av beboerparkering drøftet. 

Skolen har ingen parkeringsplasser for ansatte. Rundkjøring ved grønt bygg ble foreslått som 

mulig parkeringsområde for ansatte. Eiendomsforvalter i Undervisningsbygg har vært på 

befaring. De har gitt sitt samtykke til at rundkjøringen kan benyttes til parkering for ansatte. 

Det er plass til 5-6 biler der. Undervisningsbygg innhenter anbud på asfalteringsarbeid. 

Skolen har hengt opp skilt. 

- Etter at beboerparkering ble innført, er parkering langs John Colletts allé flyttet over på 

skolens side av veien. Biler parkerer foran innkjørsel til skolen, samt der renovasjonsetaten 

skal kjøre inn for søppeltømming. Undervisningsbygg undersøker om det kan settes opp 

parkering forbudt-skilt ved utkjøringene til skolen. Utrykningskjøretøyer må ha tilgang inn i 

skolegårder.  

- Innskriving av skolestartere for skoleåret 2021/2022 har startet opp digitalt. Det er 42 

skolestartere bosatt innenfor Berg skoles inntaksområde. Vi håper å få søkere fra andre 

skoler i tillegg.  

 

SAK 29.20 – Økonomi/Regnskap pr. oktober – skolen 

 Se egne saksdokumenter. 

 

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

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: 23. november 2020, 16.30–17.30 

Referent: AES 
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SAK 30.20 – Økonomi/Regnskap pr. oktober – aktivitetsskolen 

 Se egne saksdokumenter. 

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

SAK 31.20 – Resultater fra Nasjonale Prøver 5. trinn 

- Skolen har også i år oppnådd svært gode resultater på Nasjonale prøver.  

- Nordre Aker budstikke har skrevet artikkel om skolene i bydelen. Les artikkel her. 

 

Skalapoeng Regning Lesing Engelsk 

Berg skole 57 57 53 

Snitt Oslo 51 52 52 

 

Utvikling Berg skole:  

Regning: 

 

Lesing:  

 

 

https://nab.no/slik-gjorde-de-lokale-elevene-det-pa-nasjonale-prover/19.22323
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Engelsk:  

 

SAK 32.20 – Smittevern  

- Det ble påvist positiv Covid19 på 9 personer tilknyttet 7. trinn. Flere av de smittede hadde 

yngre søsken i ulike klasser, samt at flere hadde yngre elever på skolen som sine 

nærkontakter. For å få oversikt over situasjonen og hindre videre smittespredning, besluttet 

bydelsoverlegen at det ble innførthjemmeundervisning for alle skolens elever fra mandag 

16.11.20. Barn med foresatte som har samfunnskritisk funksjon, samt noen sårbare elever, 

fikk tilbud om undervisning i mindre grupper på skolen. 

- Etter en uke med hjemmeundervisning hadde ytterligere to personer testet positivt. Disse 

hadde ikke vært på skolen, eller vært i kontakt med andre på skolen siden 06.11, og var 

derfor ingen smitterisiko. Ytterligere en person har testet positivt, men heller ikke denne 

personen utgjorde smitterisiko.  

- Bydelsoverlegen vurderte situasjonen slik at det nå var trygt å åpne skolen fysisk igjen.  

- Fra mandag 23.11. kom elever og ansatte fysisk tilbake på skolen. Vi fortsetter med 

omfattende smittevernstiltak, og følger situasjonen fortløpende.  

 

SAK 33.20 – Eventuelt 

- Forslag til neste møtedato: 18.01.21 


