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1. Godkjenning av innkallingen  

- Godkjent 
 

2. Godkjenning av referat 27.01.2022  

- Godkjent 
 

3. Valg av referent: Tor Einar Dørum, 3. Yggdrasil 

 

4. Orientering fra Driftsstyret v/ rektor Anne Helga  

 
- Info om jod-tabletter sendt ut, har fått god respons fra foreldre 
- Årsregnskap er 1 mill i minus, får ca kr 500 000,- i refusjon, tapte inntekter pga færre 
elever enn beregnet, mulig noen ansatte må ut i videreutdanning for å kunne holde på alle 
- Noen elever trenger ekstra oppfølging, får ikke ekstra midler til ansettelser ifbm det 
- Ref. saker i media ang skjevfordeling av midler øst/vest: AH ser at skoler i øst har bedre 
økonomi enn vår skole 
- Får lite ekstra penger til økt bemanning pga for eksempel vold 
- Foreldremøter, fellesdel på video pga ønske om å holde møtene til basisgrupper 
- Behov for å endre bruk av basis/kvartett pga økonomi (egentlig 4 parallell-skole). Vil 
fortsette med basis i 1+2. klasse, kvartetter blir faste, etableres ila 1+2. klasse, 3. og oppover 
blir det basis mandag og fredag, kvartett resten av uken. Pedagogisk er det fordeler med å 
kunne variere med kvartett 
- Anne Helga går av med pensjon etter sommeren, rektor-stilling utlyst, fire søkere. Ny 
rektor ønskes på plass fra 1/6 for å få overlapp 
 

 
5. Innsamling av ski v/Anne Helga 

- BUA (utlån av utstyr) flyttet til Frogner Stadion (for skøyter)  
- BUA for ski er dessverre lenger unna og skolen ønsker å samle inn skiutstyr for utlån til de 
som ikke har 
- Det sendes ut ønske til foreldrene og oppgis sted der det kan leveres. Hvis det blir for mye 
kan vi gi resten til korpsets loppemarked, hvis det blir for lite kan man kanskje hente inn det 
som mangler fra loppemarkedet 

 
6. 17. mai – info og diskusjon sammen med 17. mai gruppen v/Cecilie 

- Arbeidet er i gang, det blir 17. mai-feiring       

 

 

 

  



7. Status fra gruppene: 

- AKS: Margrethe Melbye Stiegler, Heimdal 2. trinn 

- Har avtalt møte med AKS med Christine og Martin (?) torsdag 17/3. Følger opp leksehjelp 
med AKS. AKS ønsker at vi hjelper til med å oppfordre til å lese ukebrevet. Vil gjerne ha forslag 
til hvordan AKS kan forbedre den dårlige økonomien 
- Kan vi se på hva Smestad gjør? De virker som de har et godt tilbud som også går rundt 
økonomisk 
 

- Læringsbrett: Mette Tangen, Vilje 4. trinn 

- Hadde møte med skolen før vinterferien, blant annet om Minecraft på AKS 

- Har meldt inn behov for mer informasjon om læringsbrett og hva det brukes til, kom mer 

info på foreldremøtene på alle trinn. Gi gjerne tilbakemelding på info gitt i foreldremøtevideo 

- Har en diskusjon om å legge opp til at læringsbrettet blir igjen på skolen 

 

- Ungdomsskole: Tor Einar Dørum, Yggdrasil, 3. trinn 

- Skolebehovsplan vedtatt 

- Noen få gode nyheter, hjelper å stå på, Hoff ungdomsskole, Smestad barneskole, bredt 

flertall uavhengig av hvem som styrer, utredning 

- Dessverre ikke noen utsikter til at skolen kommer noe før 2029 pr nå, forslag om å 

fremskynde regulering fikk ikke flertall 

- Har hatt møte med Oslobygg, det foregår arbeid med å se på muligheter for forsering for 

Hoff og andre prosjekter. Rapport om muligheter levert byrådet, men er unntatt offentlighet. 

Vi holdes oppdatert om det som er offentlig av Oslobygg, neste møte foreløpig til sommeren. 

 

- Psykososial gruppe: Annicken Martinez Aasen, Balder, 4. trinn  

- Natteravn, Annicken 

▪ Ikke noe nytt her siden sist 

- Uteområdet, Marte 

▪ Viktig å unngå at området (som er frigjort da barnehagen ble tatt bort) blir til en 

parkeringsplass 

▪ Forslag fra FAU og skolen er å etablere idrettsflate for flere idretter. Skolen er 

positiv, og Oslobygg sier vi får bygge, så da står det først og fremst på penger 

▪ 1 person som bestemmer fordeling av midler til uteområder for alle skoler, han er 

på pappaperm til påske, så ikke utsikter til snarlig avgjørelse derfra 

▪ Forslag om å bruke midler fra 17. mai til å etablere banen 

 

 

8. Fornebubanen, orientering Karianne Christiansen, Midgard, 3. trinn (Cecilie) 

- Arbeidet går sin gang 

- Får mange nye og tekniske forklaringer på det som foregår 

- Blir viktig å følge  

- Er blitt høyere fart i Skøyen-veien etter at parkeringsplasser er fjernet 

- Har vært tilfeller med lastebiler som kjører på gangveier, det meldes tydelig fra og blir tatt 

tak i 

- Har hatt noen episoder i skoletiden som er meldt inn 

- Viktig med håndfaste klager hvis man ser noe slik at vi har dokumentasjon overfor 

Fornebubanen 

- Lenke til tidsplan for arbeidene: 

https://storymaps.arcgis.com/stories/e21b4778b641427bb3eafd6d8f8c8c39 

(Klikk på ‘Madserud’ for å se tidsplan for arbeidene i nærheten av skolen) 

 

9. Eventuelt 

- Skolegenser. Har undersøkt om det finnes andre leverandører enn den vi brukte sist, fant 

ikke noen gode alternativer. Skal vi kikke mer eller like gjerne bestille fra samme sted som 

sist? 

- Sjekker Bull ang gensere levert til Njård for å se om det kan være et alternativ 

 

https://storymaps.arcgis.com/stories/e21b4778b641427bb3eafd6d8f8c8c39

