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Driftsstyret ved Lutvann skole 
 

INNKALLING 
Varamedlemmene 

til orientering. 

 

  

Dato 14.09.2020 
Tid: Klokken 18:00 
Møtested: Lutvann skole, personalrom, 2. etasje, bygg A 
Innkaller: DS 

Til: Representant for 
foreldrene: 
 
Representant for de 
ansatte:   
 
 
Politisk oppnevnt:       
 
 
Sekretær:    
Rektor: 
 
                                                      

Camilla Molobi 
Lars Håkedal(fravær) 
 
Kim Søraa Westrum 
Kamran Mohammed Bhatti 
 
Heidrun Ullerud 
Joakim Brekke Grøtting 
Richard Muskaug 
 
Kauser Naz Hussain 
Svein Pillgram Hansen 
 

Sak nr. 16/20: Godkjenninger 
Innkalling.  
Saksliste. 
Innkalling og saksliste godkjennes.  
 
Sak nr. 17/20: Referatsaker – orienteringssaker 
 

• Rektor informerer om en oppstart preget av korona. Det har medført at vi har gjort 
ting annerledes. Foreldremøter og møte med FAU ble avholdt på skolen.Det er 
fokus på smittevern og vi følger retningslinjer fra FHI. Elevene har vært gode på 
smittevern, men en meters regelen er vanskelig å holde i praksis.  

 

• Skolen har forberedt seg på en evt. smittesituasjon med klasser i karantene ved å 
opplegg klare til å starte hjemmeundervisning. 

 

• Læringsmiljø har vært i fokus. Vi har gjennomført vennskapsuke hvor elevene har 
jobbet mye med relasjoner. Vi opplever at det har hatt en effekt. Før høstferien vil 
vi gjennomføre en trivselsundersøkelse. 
 



• Det er lyst ut en stilling som assisterende rektor. Ved ny ansettelse vil også en 

inspektør stilling bli utlyst. 
 

 

• Endringer i ressursfordelingsmodellen for grunnskolene: 
Behandle forslaget til etaten på et driftsstyremøte. Det er kanskje nødvendig med 
et ekstraordinært møte før jul.  
 

• Status Økonomi: 
 
Skolen har hatt merutgifter før sommeren pga. korona. Skolen har brukt ekstra  pr. 
14.09  ca. 100 000; Dette er blant annet ekstra nettressurser, ekstra bemanning 
(assistenter pga. kohorter) og  økt vikarutgifter.  
Skolen har i tillegg hatt merforbruk 250 000 mer pga. kjøp av elevpcer.  
Skolen trenger å hente inn ca. 500 000 av sykefravær. Det er realistisk å hente inn 
halvparten.  
Skolen er avhengig av politisk vilje til å bevilge mer til skolene.  
 
Driftsstyret tar orienteringene til etterretning. 

 
Sak nr. 18/20: Eventuelt 
 

• Hudøy: skolen kan ikke gjennomføre Hudøy som planlagt  våren 2021. Skolen skyver 
på planene ett år frem i tid. Dette handler om budsjett og smittevern. En mulighet er 
å sende ett trinn på tur til leirskole. 

 
 
 
 
Oslo, 08.09.20 
 
 
Camilla Molobi /s/      Kauser Naz Hussain /s/ 
Leder                                 Sekretær 

 
                                               
 


