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Sak 12/21: Godkjenning av referat. 

  Godkjent 

Sak 13/21: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt. 

  Godkjent. Ingen saker til eventuelt 

Sak 14/21: Godt nytt fra skolen- erfaringer fra undervisning i koronapandemien skoleåret 2020-

2021. 

 Rektor orienterte overordnet om erfaringer fra undervisningsåret 2020-2021, og åpnet 

for spørsmål fra driftsstyrets medlemmer. Hovedpunkter: 

• Stort fokus på personalpleie og tilrettelegging for smittevern dette skoleåret.  

• Ustabilitet, ved skifter mellom nivåer i trafikklysmodell, men personalet 

opplever å ha fått tilrettelagt tid for planlegging av ny organisering. 

• Lavt sykefravær gjennom året, forholdene tatt i betraktning. 



• Stor ressursbruk, for å ivareta en mest mulig komplett undervisning. Mye bruk 

av faste vikarer, ved koronarelatert fravær. 

• Få karantene- og sykdomssituasjoner på Godlia. 

• Rødt nivå- positivt med avgrensede uteområder, mindre konflikter. Også 

positivt med mindre grupper i undervisning. God oppfølging. Også negativ side, 

ved at elevenes fleisibilitet i sosiale sammenhenger ble begrenset.  

• Fellesskapende aktiviteter, samt felles kompetanseutvikling skadelidende dette 

skoleåret.  

Driftsstyret tok orienteringen til etterretning. 

Sak 15/21: Økonomi, skole og AKS, 1.tertial 2021. Kompensasjon for koronautgifter. 

Saksfremlegg: Se vedlagte tertialrapporter for skole og AKS, pr april 2021, samt 

informasjon fra byrådet vedrørende kompensasjon for koronautgifter. 

Driftsstyret tok orienteringene til etterretning, og kommenterte samtidig at 

lønnskostnader til elever med særskilte behov må normaliseres mot de tildelingene 

skolen til enhver tid har.  

Sak 16/21: Skolebehovsplanen. Bekymring vedrørende overgang til ungdomsskolen. 

Saksfremlegg: Se vedlagte skolebehovsplan, og mulige beslutninger vedrørende 

Skøyenåsen skole. Planen vekker bekymring hos alle skoler som sender elever til 

Skøyenåsen. Undertegnede har bedt rektor på Skøyenåsen å forfatte et 

brev/høringsutkast til UDA, som alle skoler i nærområdet, inkl driftsstyrene 

undertegner. Brevet vil bli ettersendt så snart det foreligger. 

Driftsstyret fikk forelagt notat fra rektor på Skøyenåsen, med bekymring om endringene 

i planene for utvidelse av Skøyenåsen skole. Driftsstyret tok orienteringen til etteretning, 

og påpekte samtidig et ønske om å holdes løpende orientert om framdrift i saken. 

Driftsstyret vil vurdere å bli med på et felles høringssvar om denne saken.  

 

Sak 17/21: Eventuelt. 

Ingen saker. Rektor benyttet anledningen til å takke driftsstyret for godt samarbeid i 

skoleåret 2020-2021, og ønske alle en riktig god sommer. 


