
 

 

Jeriko skole 
 

 

 

 
   

Jeriko skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Jerikoveien 41, 1067 Oslo 
Postadresse: 

Postboks 6127 Etterstad 

0602 Oslo 
 

 

Telefon:  21 80 21 80 

Org. Nr.: 974590506 
 

 

Protokoll fra Driftsstyret 08.12.20  

Godkjenning av innkalling 

Godkjenning av saksliste 

Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

 
Saker til behandling:  

31/20  Orienteringssak: Økonomi 

Rektor ga en muntlig orientering om økonomien så langt i år. Både skole og AKS ligger an til et 

merforbruk. Rektor har ikke helt oversikt over hvor mye enda, da en del utgifter i forbindelse med 

korona ikke er refundert enda og AKS har ikke fått lærlingtilskudd.  

 

32/20  Orienteringssak: Strategisk plan 

Rektor orienterte om arbeidet med strategisk plan så langt og at skolen ønsker å ha 

implementering av nye fagplaner, samt trygt og godt skolemiljø som sine satsingsområder. Rektor 

informerte også om at fristen for strategisk plan har blitt utsatt fra januar til februar 2021 grunnet 

Covid-19.  

 

33/20  Orienteringssak: Nasjonale prøver 

Rektor orienterte om resultatene på årets nasjonale prøver. Årets resultater er på samme nivå som 

de pleier å være, men det skal veldig lite til for at resultatene varierer. Ettersom vi har så få elever 

på hver trinn, vil en enkelt elev utgjøre 4-5 % av totalen, og dermed gi et stort utslag.  
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34/20  Sykefravær 

Rektor informerte om sykefravær. Driftsstyret kommenterte at de fraværet, situasjonen tatt i 

betraktning, er relativt lavt. Hittil i år 2020: 8%, hittil i år 2019: 5,1%.  

 

35/20  Skole/hjem-samarbeid 

Patrick informerte om samarbeidet mellom skole og FAU og om lysfesten som skulle avholdes 

11. desember som et samarbeid mellom FAU og skole. Både FAU og skolen håper at 

smittesituasjonen neste år vil bli bedre, slik at det blir mulig å gjennomføre et planlagt 

arrangement med fokus på det flerkulturelle mangfoldet ved skolen. 

 

36/20  Koronatilpasninger 

Rektor orienterte omkring hvilke koronatilpasninger skolen har per i dag når den driftes på gult 

smittevernnivå. Rektor orienterte også om at skolen har planer klare, både for rødt smittevernnivå 

for hele eller deler av skolen, samt for hjemmeskole.  

 

37/20  Eventuelt 

Skolen ble bedt om å redegjøre for forskjellen mellom gammel og ny læreplan. Dette vil bli gjort 

i et senere møte, rektor vil utfordre skolens plangruppe til å bidra til en presentasjon omkring 

dette.   

 

 

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

  leder       sekretær 

 

 

 

 


