
 

 

 
 

Osloskolen 

 

Persbråten videregående skole 

 

 

Til: 

 

 

 

 

 

 

 

Fraværende: 

Eksterne representanter: 

Gunnar A Stavnes (GS) (leder),  

Tove Ore (TO) 

Cecilie Klæboe (CK) 

 

Ansatterepresentanter: 

Ina Beate Thoresen (IBT) 

Yngve Jystad (YJ) 

 

Elevrepresentanter: 

Shahattilla Amirov Shahilyar (1STC) 

Eliot Bogstrand Evensen(3STD) 

Fredrik Paasche Roland (3STC) 

 

Siv Børven-Moberg (SBM) (rektor) 

Ane Krogsæter Aa (AKA)(ass.rektor) 

Dato: 11.11.2022 

 

Møtebok driftsstyret 10.11.22 kl. 1630-1800 

Sak 221110-1   Godkjenning og innkalling av saksliste 

Vedtak: Innkalling og saksliste for DS-møte 10.11.22 ble godkjent. 

Sak 221110-2   Godkjenning av møtebok av 29.09.22 

Vedtak: Møtebok av 29.09.22 ble godkjent 

Sak 221110-3  Konstituering av DS, opplæring 

Hovedlinjene i reglement for driftsstyrene i Oslo-skolen ble gjennomgått  

 

Vedtak:  

DS tok gjennomgang av reglement for driftsstyrene i Oslo til orientering.  

Gunnar A Stavnes ble gjenvalgt som leder for DS. 

 

Sak 221110-4 Status elevtelling og økonomi 

Vedtak:  

DS tok rektors redegjørelse om elevtelling til orientering, og avventer en redegjørelse når feil 

etter elevtelling er rettet opp sentralt. 

Sak 221110-5 Aktivitetsplan 2023-2024, høringssvar 

Høringssvar på forslag til aktivitetsplanen for videregående opplæring i Oslo skoleåret 2023-

2024_PVG ligger som trykt vedlegg.  

 

Vedtak:  

DS vedtok høringssvar til aktivitetsplan 2023-2024.  

 



Sak 221110-6 Informasjon fra SMU/ elevrådet 

Elevrådet har søkt penger fra EO-fondet og fått innvilget kr. 40.000 som skal benyttes til sosiale tiltak 

for elever i november. Følgende er planlagt: 

• Halloween er allerede gjennomført 

• Temauke i uke 46 med ulike klær/utstyrsdager x. Pysjdag 

• Filmkvelder 

• Ulike turneringer (FIFA, kanonball) 

• Gamingkveld 

• Vaffeldag 

• Loodtrekning med premiser som trekkers 01.12 der ulike oppgaver legges ut i november for å 

bygge klassemiljø 

• Lyslenker pynter skolen i mørketiden 

 

Vedtak: DS tok informasjonen fra elevrådet til orientering 

 

Sak 221110-7 Eventuelt 

  Til informasjon: 

• Persbråtenelever vant publikumsprisen i Propelljakten.  

Propelljakten er et arrangement for ungdomsbedrifter på Oslo. Formålet med arrangementet 

er at ungdomsbedriftene skal få tilbakemelding på sine forretningsideer, drift og veien videre. 

Propelljakten arrangeres av Ungt Entreprenørskap. 

 

• Kort prat rundt russemiljø og artikkel fra Ullern 

 

• Det ble referert til artikkel om lærertetthet  

 

• Det ble referert til Karakterer er i ferd med å bli ubrukelige (følger som trykt vedlegg) 

 

Vedtak: DS tok informasjon til orientering 

 

Trykte vedlegg: 

• Høringssvar på forslag til aktivitetsplanen for videregående opplæring i Oslo skoleåret 2023-2024_PVG 

• Artikkel Karakterer er i ferd med å bli ubrukelige 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/norm-for-larertetthet-har-gitt-flere-larere-men-pavirker-i-liten-grad-laring-og-trivsel/

