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Protokoll Driftsstyret 09.06.20  

  
 

Godkjenning av innkalling  OK 

Godkjenning av saksliste  OK 

Godkjenning av protokoll   OK 

 

Saker til behandling:  

15/20  Orienteringssak: Bemanning 2020/2021 

Rektor orienterte om bemanningssituasjonen. Skolen mangler fortsatt en lærer til 

spesialgruppa. Det ser foreløpig ut som det er gode søkere. Skolen har utfordringer med 

rekruttering. Rektorene i området har sendt felles brev til Utdanningsetaten med ønske om å få 

på plass ordning med ekstra lønnstrinn som et Groruddalstilskudd, på lik linje med det som var 

tidligere. Skolen har gitt tilbud til flere gode kandidater som har trukket søknaden fordi de har 

fått tilbud om jobb nærmere sentrum.  

 

16/20  Orienteringssak: Elevenes læringsmiljø 

 

Møtereferat 
 

 
 

 

Til: Alev Boyar Kulbay, Anne Britt Ljøner Waller, Evy Bjørnsen, Grete Haraldseid, 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: Ansattrepresentant – Alev Boyar Kulbay 

Ansattrepresentant – Anne Britt Ljøner Waller 
Foreldrerepresentant – Line Helen Ekerstuen 
Foreldrerepresentant – Patrick Shaw Iversen 
Politisk representant – Grete Haraldseid 
Politisk representant – Ivar Støren Castberg 
Politisk representant – Tone Charlotte Brekke 

Forfall/ikke møtt: Politisk representant – Unni Thorkildsen 
Referent: Naima Antonsen-Snåre 
Møtetid: 09.06.20, kl. 18:00 
Saksbehandler: Naima Antonsen-Snåre 
Telefon: 22903220 
Vår ref.: 19/74923 – 13 



 

 

Denne saken utgikk, da den kom med på sakslista av en feiltagelse. Dette ble gjennomgått på 

forrige møte i Driftsstyret.  

 

17/20  Orienteringssak: Resultater 

Rektor orienterte om vårens resultater som er svakere enn på lenge. Mulig at vi ser et resultat 

av at det er vanskelig å ha god hjemmeskole for de yngste elevene. Rektor har tro på at skolen 

vil klare å veie opp for disse resultatene i løpet av høsten.  

 

18/20  Orienteringssak: Tertialrapportering 

Skolen har lagt en plan for å få resultatet for både skole og AKS i balanse ved utgangen av året. 

Det ble kommentert at sluttresultatet for skolen så rart ut. Dette er fordi vi tolket resultatet som 

hele tusen (395.000), mens det i realiteten kun var 395 kr, noe som tilsvarer 0 % i avvik. 

Tertialrapporten er oppdatert og følger vedlagt.  

 

19/20  Orienteringssak: Strategisk plan – oppfølging 

Rektor orienterte. Vi ser at et punkt skolen ikke er i rute med er oppfølging og oppdatering i 

henhold til nye fagplaner. Ledelsen vil sette av mye tid til dette på plandagene i august, videre 

må lærerne og ledelsen utforske og forbedre fagplanene gjennom skoleåret.  

 

20/20  Orienteringssak: Sykefravær 2020 

Rektor orienterte. Sykefraværet er noe høyere enn på samme tid i fjor. Skolen har hatt lavt 

fravær i forbindelse med koronasituasjonen, men har noen ansatte som sammenfallende med 

koronastenging ble syke og langtids-sykmeldt.  

 

21/20  Orienteringssak: Miljørapport 2019 

Rektor orienterte. Det ble kommentert at flyreisene som ble foretatt i fjor ikke har kommet med 

på CO2-regnskapet. Rektor vil undersøke om det er mulig å korrigere dette i etterkant til tross 

for at fristen for rapportering har vært.  

 

22/20  Orienteringssak: Drift av skolen i korona-tid 

Rektor orienterte omkring ledelsens prioriteringer under korona-stenging og gjenåpning.  

 

23/20  Samarbeid hjem – skole 

FAU orienterte. Driftsstyret stiller seg spørrende til at det skal være opp til en enkelte skole 

hvorvidt man skal ha FAU og Driftsstyre. FAU vil sende inn høringssvar, det samme vil skolen. 

FAU og skolen vil samarbeide slik at svarene blir relativt samsvarende.  

 

24/20  Eventuelt 

  Rektor orienterte om at det i år blir sommerskole på Jeriko.  

 

 

 

 

Vi takker for samarbeidet så langt i år og ser frem til videre samarbeid etter sommeren! 

 

 

 

 

Patrick Shaw Iversen /s/   Naima Antonsen-Snåre /s/ 
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Kopi: 

Hanna Pernilla Josefin Eggers 


