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Innkalling til driftsstyremøte 05.09.2022 

  
Sak 13/2022 Godkjenning av referat og innkalling 

 

Innkallinger og referat blir offentliggjort på skolens nettsider. I tillegg sendes innkalling med 

vedlegg til alle driftsstyrets medlemmer og vararepresentanter. 

 

Opprinnelig var det innkalt til et driftsstyremøte 30.05.2022. Dette møtet ble avlyst på grunn av 

et dødsfall. 

 

Se referat fra 28.02.2022. 

 

Forslag til vedtak: Innkalling og referat godkjennes. 

 

Sak 14/2022 Økonomi 

 

Driftsstyret skal godkjenne økonomirapporten etter første tertial. Se vedlegg. 

 

 

Møteinnkalling 
 

 

 

 

Til: Aurora Mølmann Fuglem, Dantcho Dimitrov Petkov, Hans Christian Lillehagen, 

Ihna Stallemo, Karl Harald Nafstad, Roald Hellum Madland, Runhild 

Gammelsæther 

Fra: Gamlebyen skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Gamlebyen skole, møterom, bygg A, 3. etasje 

Møtedeltakere: Driftsstyrets faste medlemmer. Vararepresentanter møter bare etter 

nærmere innkalling. 

Møtetid: Mandag 5. september 2022 kl. 1700-1900 

Saksbehandler: Geir Johansen 

Telefon:  

Vår ref.: 19/915 – 47 

https://gamlebyen.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/driftsstyret/
https://gamlebyen.osloskolen.no/siteassets/driftsstyret/referater/referat-fra-driftsstyremote-28.02.2022.pdf
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Skolen (koststed 12112) har et svært stort avvik etter første tertial. Dette kan i hovedsak 

forklares med to forhold: et merforbruk på lønn og periodisering av inntekter og kostnader i 

budsjettet. Ettersom skoleåret og regnskapsåret ikke er sammenfallende, er det krevende å 

endre på stillinger og lønn underveis. Driftsstyret fikk nærmere orientering om dette i forrige 

møte. 

 

Våre prognoser etter første tertial viser et forventet merforbruk ved årsslutt på kr. 1 398 000. I 

2021 hadde skolen et merforbruk på kr. 2 030 000. Skolen har som mål å ta inn merforbruket i 

løpet av to år.  

 

En stor del av skolens tildelinger er knyttet til elevtall i ordinære klasser. Tildelinger til 

innføringsklasser og elever med særskilte behov kommer i tillegg. 

 

Elevtallet gikk kraftig ned fra 2020 til 2021. Det samme skjedde ved flere skoler i bydelen. Nå 

ser det ut til at elevtallet holder seg mer stabilt. Ved skolestart er det registrert noen flere 

elever enn i fjor. Dermed venter vi ikke større endringer i de økonomiske rammene videre. 

 

I stillingsplanen for 2022-2023 har vi fortsatt styrket begynneropplæringa. Vi forsøker så langt 

det er mulig å samle stillinger på ett klassetrinn. Slik kan vi skape gode forutsetninger for 

samarbeid og tilrettelegge for faglig og sosial oppfølging av elever.  

 

Skoleåret 2021-2022 oppfylte Gamlebyen skole kravene i lærernormen. Dette er en indikator 

som angir antall elever per lærer i ordinær undervisning. Konkrete tall for inneværende skoleår 

vil foreligge til neste møte. 

 

Den økonomiske situasjonen og mulige konsekvenser for drift og organisering av skolen er 

drøftet med tillitsvalgte i medbestemmelsesutvalget (MBU) i flere runder. Vi vil også følge opp 

saken videre der. 

 

Mer oppdatert informasjon ved utgangen av august og foreløpige prognoser legges fram i møtet. 

 

Forslag til vedtak: Godkjennes 

 

Sak 15/2022 Skolebidragsindikatorer 

 

Utdanningsdirektoratet beskriver skolebidragsindikatorer slik: 

 

"Skolebidragsindikatorene forsøker å vise hva skolens innsats betyr for elevenes 

læringsresultater. For å kunne måle dette, skiller vi ut den delen av læringsresultatet som 

skyldes forutsetningene elevene har med seg. Vi kontrollerer for tidligere resultater og 

foreldrebakgrunn.  

• Dersom skolens bidrag er likt med landsgjennomsnittet, er skolebidraget 0. 

• En positiv verdi indikerer at skolen bidrar mer enn landssnittet. 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernormkalkulator/larernorm-for-grunnskolen2/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/analyser/skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/
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• En negativ verdi indikerer at skolen bidrar mindre enn landssnittet. 

• En negativ verdi betyr ikke at skolen bidrar negativt til elevenes resultater, men at 

bidraget er mindre enn landssnittet. 

 

Skolebidragsindikatorene gir ingen forklaring på hvorfor bidraget er som det er." 

 

Skolebidragsindikatorene for barneskoler er beregnet for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn. De sier noe 

om skolens bidrag til elevenes grunnleggende ferdigheter i engelsk, lesing og regning. På 

tilsvarende måte beregnes det også indikatorer for ungdomsskoler. Det er viktig å merke seg at 

indikatorene for forskjellige trinn ikke kan sammenliknes direkte, for de bygger på ulike 

datagrunnlag. Utdanningsdirektoratet forklarer det slik: 

 

"Særlig skiller indikatoren på 1.-4. trinn seg fra de to andre ved at den ikke justerer for 

tidligere resultater, og dermed ikke justerer så godt for at skolene har ulike elevgrunnlag. 

Som oftest vil skoler som avviker mye fra det nasjonale snittet i sitt bidrag på 1.-4. trinn 

ha et bidrag på 5.-7. trinn som ligger nærmere det nasjonale snittet." 

 

Utdanningsdirektoratet har publisert skolebidragsindikatorer for 2020+2021. Indikatorene 

bygger på to og to sammenslåtte årganger for å få større bredde. Indikatorene for Gamlebyen 

skole viser at resultatene for 1.-4. trinn kan se ut til å ligge under landsgjennsomsnittet (-1,5), 

men usikkerhetsintervallet overlapper med landsgjennomsnittet som er satt til null. Dermed kan 

vi si at skolens bidrag for 1.-4. trinn ikke er forskjellig fra snittet. Resulatene for 5.-7. trinn ligger 

klart over landsgjennomsnittet (2,0). 

 

Det har vært positiv utvikling for både 1.-4. trinn og 5.-7. trinn siden sist. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

 

Sak 16/2022 Elevenes læringsmiljø 

 

Alle elever har en rett til et trygt og godt skolemiljø. Det innebærer at elevene skal kjenne seg 

trygge og oppleve at de hører til i fellesskapet. Skolen skal arbeide kontinuerlig og systematisk 

for å sikre dette. Alle ansatte har et ansvar for å bidra. Skolen og de ansatte har en plikt til å 

følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak for å sikre elevenes rett til et trygt og 

godt skolemiljø. 

 

Gamlebyen skole har en egen handlingsplan for trygt og godt skolemiljø. Der beskrives mål og 

tiltak. Vi arbeider forebyggende ved å styrke skolemiljøet og samholdet, samtidig som vi har 

rutiner for undersøkelser og oppfølging i tilfeller der elever opplever at de ikke har det trygt og 

godt. 

 

Skolen har sosiallærere og miljøarbeider som samarbeider med kontaktlærere, ledere og andre 

ansatte for å ivareta og styrke elevenes skolemiljø. Dette forutsetter også et nært samarbeid 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/analyser/skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/hva-er-skolebidragsindikatorer-for-grunnskolen/
https://statistikkportalen.udir.no/api/rapportering/rest/v1/Tekst/visTekst/156810?dataChanged=2022-05-18_091027
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
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med både elever og foresatte. I noen tilfeller samarbeider vi også med andre ressurspersoner og 

instanser, slik som Seksjon for læringsmiljø i Utdanningsetaten. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

 

Sak 17/2022 Klagesaker 

 

Se regler gitt i § 3-4 siste ledd i Reglement for driftsstyrer i Oslo-skolen: 

"Driftsstyret bør hvert år få seg forelagt en oversikt over klagebehandling, inklusive 

antall klager, klagetyper, behandlingstid for klager og resultatet av klagene." 

 

I perioden fra januar 2021 til mai 2022 er det registrert tre skriftlige klagesaker ved skolen. 

Klagene gjelder tre ulike forhold: skolemiljø, skoleplass og aktivitetstilbud i sommerferien. 

 

Klagene er behandlet etter vanlige regler og rutiner for saksbehandling og varsling til 

Utdanningsetaten. Klagesakene om skolemiljø og skoleplass er avsluttet, mens den siste klagen 

er sendt videre til Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap. Statsforvalteren var involvert i 

saken om skolemiljø. 

 

Rektor vil gi nærmere orientering i møtet. 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

 

Sak 18/2022 Orientering: Hendt siden sist og planlagt framover 

 

Rektor vil orientere om flere saker i møtet, blant annet følgende: 

• Elever fra Ukraina 

• Skolestartere 2022-2023 

• Glimt fra skolehverdagen 

o Sang fra 1. trinn 

o Leirskole for 6. trinn 

o 17. mai 

o Vennskapsklasser: Voksen skole og Gamlebyen skole 

• Aktivitetsskolen (AKS) 

• Omregulering av Egedes gate 

• Oppgradering av undergangen ved Harald Hårdrådes plass 

 

Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 

 

Sak 19/2022 Møteplan for høsten 2022 og våren 2023 

 

Forslaget er basert på møteplanen fra i fjor og ulike frister i løpet av året: 

• Mandag 07.11.2022: Strategisk plan 2023 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13359239-1580806330/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Utdanningsetaten/Reglement%20driftsstyrene%20i%20Oslo.pdf
https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201910844
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• Mandag 16.01.2023: Budsjett (antatt frist: 20.01.2023) 

• Mandag 27.02.2023: Årsregnskap (antatt frist: 01.03.2023) 

• Mandag 05.06.2023: Tertialrapport og prognose 

  

Forslag til vedtak: Godkjennes 

 

Sak 20/2022 Eventuelt 

 

Saker kan legges fram i møtet. Saker som ikke er nevnt i innkallinga, kan behandles etter regler 

gitt i § 2-6 i Reglement for driftsstyrer i Oslo-skolen. 

 

 

 

 

 

 

Kopi: 

David Brasfield 

Gudrun Jonsdottir 

Inger Johanne Sæterbakk 

Linn Heidi Andersen 

Maiken A. Marstrander 

Silje Aslaug Hansen Vareide 

Trine Marit Sandvold Lund 

Zivile Baltrune 

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13359239-1580806330/Tjenester%20og%20tilbud/Politikk%20og%20administrasjon/Etater%2C%20foretak%20og%20ombud/Utdanningsetaten/Reglement%20driftsstyrene%20i%20Oslo.pdf

