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Protokoll   

Driftsstyret 15.09.20 
Godkjenning av innkalling OK 

Godkjenning av sakliste OK 

Godkjenning av protokoll OK – det kom spørsmål om ikke protokoll skulle underskrives. Rektor har i etterkant 

sjekket med "Reglement for Driftsstyrene i Oslo-skolen" hvor det står at møtebok skal føres og at utskrift av 

møtebok skal underskrives av driftsstyrets leder og sekretær i begynnelsen av påfølgende møte. Rektor vil ta med 

protokoller fra siste års møter til neste møte i Driftsstyret, slik at disse kan undertegnes.  

 

Saker til behandling:  

25/20  Orienteringssak: Oppstart av skoleåret 

Muntlig orienterin; oppstart av skoleåret, heruder smitteverntiltak, skoledrift på gult smittenivå.  

 

Møtereferat 
 

 
 

 

Til: Alev Boyar Kulbay, Anne Britt Ljøner Waller, Evy Bjørnsen, Grete Haraldseid, Hanna Lajord-
Stilén, Heidi Bjørnsdotter Thorvik, Ivar Støren Castberg, Line Helen Ekerstuen, Patrick Shaw 
Iversen, Sebastian Maira Johansen, Tone Charlotte Brekke, Tony John Baybutt, Unni 
Thorkildsen 

Fra: Jeriko skole 
Møtegruppe: Driftsstyret 
Møtested: Jeriko skole, personalrommet 
Til stede: Politisk oppnevnt:  

Grete Haraldseid (SV) 
Ivar Castberg (MDG) 
Tone Charlotte Brekke (FRP) 
Representanter foresatte: 
Patrick Shaw Iversen (leder) 
Line Helen Ekerstuen 
Reprensetanter ansatte:  
Anne Britt Ljøner Waller 
Tony John Baybutt 

Forfall/ikke møtt: Politisk oppnevnt:  
Unni Thorkildsen (AP) 
Representanter ansatte:  
Alev Boyar Kulbay 

Referent: Naima Antonsen-Snåre 
Møtetid: Tirsdag 15.09.20, kl. 18:00 
Saksbehandler: Naima Antonsen-Snåre 
Telefon: 22903220 
Vår ref.: 19/74923 – 17 



 

 

Rektor orienterte om oppstarten. Skolen synes det har gått fint så langt, det har vært en god 

start. Foreløpig har vi ikke hatt noe tilfelle av koronasmitte på skolen, men det er laget planer 

for hvordan skolen skal løse dette.  

 

26/20  Orienteringssak: Tertialrapport pr september 2020 

Tertialrapportene for skole og AKS ble gjennomgått og forklart. Det ble stilt et spørsmål om en 

refusjon fra eget foretak, hva dette var. Dette er refusjon for vaktmestertjenester. Skolen skal 

dekke 80% av lønn til vaktmester selv, og får refundert 20%. Beløpet som skolen har fått inn, 

som står stod under estimerte inntekter er i realiteten etterbetaling for vaktmestertjenester 

siste kvartal 2019. Ettersom pengene kom så sent, blir de med i regnskapet for 2020. 

 

27/20  Orienteringssak: Satsinger skoleåret 2020/2021 

Rektor orienterte om skolens satsinger dette skoleåret. Ettersom det er nye læreplaner i alle fag, 

er en hovedsatsing å ta i bruk og starte implementeringen av ny plan. Skolen har allerede 

iverksatt tverrfaglig arbeid omkring de tre tverrfaglige emnene: Demokrati og medborgerskap, 

Miljø og bærekraft, samt Folkehelse og livsmestring.  

Utover dette vil skolen fortsette arbeidet for at skolen skal være en trygg og god læringsarena 

for alle elever.  

 

28/20  Årshjul Driftsstyret 

  Forslag til årshjul ble lagt frem uten innvendinger fra Driftsstyrets medlemmer.  

 

29/20  Samarbeid hjem – skole 

FAU orienterte. Det vil ikke bli tradisjonell Halloween-feiring, FAU ser på muligheten for å lage et 

alternativt arrangement utendørs. Videre vil FAU fortsette samarbeidet med Natteravnene, og 

de jobber for å få på plass trafikksikring av gang- og sykkelvei forbi skolen.  

 

30/20  Eventuelt 

Det ble ikke meldt saker til eventuelt utover spørsmålet om undertegning av protokoll.  

 

 

Vennligst merk at innkalling, sakspapirer og protokoll sendes til alle medlemmer av Driftsstyret. Dersom det er 
behov for at varamedlemmer stiller på møte, vil de kontaktes særskilt om dette.  
 
Jeriko skole er en miljøfyrtårnbedrift og oppfordrer derfor alle til å lese dokumentene på skjerm fremfor å skrive 
dem ut. På Driftsstyrets møter vil alle dokumenter presenteres digitalt på skjerm.  
 
 
Neste møte: tirsdag 08.12.20, kl. 18:00.  
 
 
 
 
 
Patrick Shaw Iversen /s/     Naima Antonsen-Snåre /s/  
leder        sekretær 

 

 

 


