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Sak 26/ 21

Tilstede
Foresatte:

Bengt Hildisch (31.12.22) - leder
Hilde Horgen Thorstad (31.12.22)

Eksterne:
Johan Cappelen (31.12.21)
Finn-Yngve Engnæs (31.12.21)

Kirsten Rytter (31.12.21)

Ansatte:

Tine Syse Jalland (31.12.22)

Kristin Standeren (31.12.22)

Driftsstyrets saksforbereder og referenter
Vegard T Kjesbu – rektor
Renate Jahr Nestegaard – adm.-leder - referent
Grete Berset – ass. rektor

Møtegruppe: Driftsstyret (DS)
Møtested: Slemdal skole, det gule huset, 3.etasje
Møtetid: Tirsdag 25.05 2021, kl. 1630-1800

Sakskart

Sak 17/ 21 Godkjenning av innkalling og saksliste (Vedtakssak)

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.
Feil dato for neste møte, riktig dato er 21.09.2021. Sak 22/21 er en drøftingssak.

Vedtak: Enstemmig godkjent med bemerkninger.

Sak 18/ 21 Godkjenning av protokoll 09.03.2021 (Vedtakssak)

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 16/21 tiltaksplanen kommer ikke i
dette møte, men kommer i et senere møte.

Vedtak: Enstemmig godkjent med bemerkninger.

Sak 19/ 21 Rektor orienterer (Orienteringssak)
Status Covid-19, herunder innvirkning på strategisk arbeid
Status nesteårsplanlegging: har ansatt to nye lærere, antagelig også en tredje ansettelse i løpet av uken. På grunn av
omlegging av lærerstudiet er det ingen nyutdannede lærere i år, vanskelig å rekruttere. Vi får utfordring med å nå
lærernorm. Har tatt erfaringen med få elever i klasser fra koronaperioden til etterretning og har nå laget 5 klasser på
1. trinn, og splitter opp neste års 4. trinn fra 3 til 4 klasser.
Streik: varslet streik fra og med 27.05, det går ut informasjon til foresatte.
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Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 20/ 21 Informasjon fra FAU (Orienteringssak)

FAU er opptatt av skolebehovsplanen og trafikksaker. Veldig fornøyd med mindre grupper
og uteskole under koronaperioden.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 21/ 21 Økonomirapport 1ste tertial (Orienteringssak)

Økonomirapporten for 1ste tertial viser at skolen har et merforbruk på cirka 500.000 kroner,
men hele denne summen skyldes Covid-19 og er forventet inndekket av ekstraordinær
tildeling.

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 22/ 21 Høring skolebehovsplan (Vedtakssak)

Saken omgjøres til drøftingssak. Ny skolebehovsplan er lagt frem. Slemdal skole skal fortsatt
være en B4. Kapasiteten pr klasse på Slemdal står ikke i overenstemmelse med arealkravene.

Vedtak: Det bør bemerkes i høringsuttalelse at det er beregnet gjennomsnittlig kapasitet til 26
elever pr klasse etter rehabilitering, rektor mener det på grunn av variasjon i arealstørrelse bør være
kapasitet til 24 elever pr klasse. DS anmoder om at rektor undersøker om arealnormen er korrekt for
Slemdal skole, og kommer tilbake til DS med en anbefalt klassestørrelse.

Ungdomsskolekapasitet: FAU bør støtte opp om bekymringen for om det er godt nok planlagt
for ungdomsskolekapasiteten i Vestre Aker. Det bemerkes også at det ikke er planer om ny flerbrukshall
i Vestre Aker, selv om det er behov for å dekke kroppsøvingskapasitet. Flere skoler i
området, inkludert Slemdal skole, har mangelfull tilgang på lokaler, og er avhengig av private
aktører for å dekke undervisning i kroppsøving.

Vedtak: DS ønsker å støtte opp om det arbeidet FAU gjør i forhold til
ungdomsskolekapasitet, og avventer utsendt forslag til høringsuttalelse før 1.
september som DS da vurderer å støtte opp om.

Sak 23/ 21 Foreldreundersøkelsen (Drøftingssak)

Foreldreundersøkelsen gjennomføres årlig i regi av Utdanningsdirektoratet. 51, 3 besvarte
undersøkelsen. Tallene tilsier at Slemdals foresatte er like fornøyde som alle andre foresatte i
Osloskolen, og at de også er like fornøyde som da undersøkelsen ble gjennomført sist i 2019.

Vanskelig å skille undersøkelsen fra hverandre for foresatte med flere barn. Litt
mangelfullt uten spørsmål om koronasituasjonen. Rektor har meldt noe tilbake til
skoleeier.

Vedtak: DS drøftet saken. DS synes det er lav svarprosent og mener det kan ha
sammenheng med hvordan undersøkelsen er lagt opp og administrert.
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Sak 24/ 21 Personalundersøkelse – 10 faktor (Orienteringssak)

Personalundersøkelsen 10-faktor ble gjennomført i april. Undersøkelsen gir informasjon
om sentrale faktorer eller egenskaper i personalgruppen. Den følges opp av lokalt AMU,
og brukes til å utvikle skolens profesjonsfelleskap. Årets tall viste tall omtrent på snittet for Oslo

kommune.

Vedtak: Tatt til orientering.

Eventuelt

Neste møte er 21.09.2021

Med vennlig hilsen
Vegard Tversland Kjesbu
rektor
+47 40202911

Utdanningsetaten
Slemdal skole
postmottak@ude.oslo.kommune.no
Sentralbord: 23222300
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