
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Trasop skole 

 

Protokoll fra driftstyremøte. 

 

 
  Tidspunkt:   Torsdag 15.10.2020  

  Klokkeslett:  Klokken 17.30 

  Sted: På skolens personalrom i 2.etasje 

Tilstede:  

Ilse Opsahl (A) 

Ingvild Andraa (A) 

Geir S Sagvolden (F) 

Annette Grymyr (F) 

Tore Wiik (FRP) 

Sverre Worum (EK) 

Trygve Ellingsberg (EK) 

Nina Liholm, rektor 

Carine Holt, undervisningsinspektør 

 

Sak 08/20:  Godkjenning av protokoll fra møtet 05.03.2020 

Den blir ettersendt, og utsettes til neste gang.  

Sak 09/20:  Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt. 

Godkjent.  

Sak 10/20: Skolens og AKS sin tertialrapport pr. august  

Sak 11/20:  Orienteringssaker fra rektor 

- Skolen i en annerledes periode: 

Det ble en annerledes vår og en annerledes skoleoppstart denne høsten. Elevene 

tilpasset seg raskt den nye skolehverdagen. Mye positivt kom ut fra perioden som vi har 



tatt med oss videre. Eksempler: god oppstart på skoledagen,prikkoppstilling, rutiner, 

overgangen skole-aks, aktiviteter og læringsstøttende aktiviteter i AKS. 

I henhold til den nye læreplanen var vi i en god prosess som vi måtte litt på hold i våres, 

men vi har startet opp igjen denne høsten. Vi jobber i perioder. Første periode: Du og jeg 

og vi to, er akkurat avsluttet. Vi begynner i ny periode som heter: Vi i verden. Dette 

arbeidet tar mye av tiden vår.  

Denne høsten har det vært en del fravær, både ansatte og elever. Vi har måttet 

omorganisere oss litt, men vi har ikke hatt noen klasser som har vært i karantene. Vi har 

en ganske ordinær drift. Savnet er de fysiske møtene, fellesaktivitetene og fellesskapet 

generelt.  

1.trinn: I år har vi valgt å kalle det grupper som ble til klasser etter høstferien. 

Overgangen skole barnehage er viktig for oss, og vi må bli kjent med elevene for å bygge 

gode og likeverdige læringsmiljø og klasser. Foreldremøter er gjennomført i uke 43 og 44 

på 1.trinn.  

Lærernormen, per dags dato har vi 1,6 over på 5.-7. På 1-4.trinn mangler vi en stilling, 

men er nå i en ansettelsesprosess. 

Innen 2022 skal alle i Osloskolen ha tilgang til en digital enhet på skolen. Vi har ennå ikke 

den strategien helt klar ennå.  

 

- Resultater og kartlegginger: 

Vi har gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Vi har analysert tallene, 

men mestringsnivåene er ikke kommet enda. Ut fra resultatene setter vi inn tiltak og 

kursing. I uke 44 og 45 gjennomføres trivselsundersøkelsen og elevundersøkelsen.  

 

- Satsninger og prioriteringer: 

Ny læreplan og det psykososiale miljøet vil være satsningene våre neste år.  

Trasop skole er ikke lenger en PALS-skole, men jobber for tiden med 7 udiskutable regler 

som er gjeldende på skole og AKS.  

Elevrådet vårt er i år driftet av en lærer og meget vel fungerende. Elevrådet jobber for 

tiden med tips-plakat til lærerne om hva slags lekser elevene ønsker.  

Vi bruker litt ekstra ressurser på atferd. Skolen ønsker å jobbe systematisk og jobber for 

et eget lokalt læringsmiljøteam og et spesialpedagog team.  

 

Økonomi:  

Vi har tatt med oss et mindreforbruk de siste årene. Disse midlen evil bli øremerket til 

den digitale satasningen og læreverk. 

Vi har også en forventet elevtallsnedgang de neste to årene. Dette vil påvirke AKS også.  

Sak 12/20:  Eventuelt 

Ingen innmeldte saker.  

  

 


