
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Persbråten videregående skole 

 

 

Til stede: Eksterne representanter: 

Gunnar A Stavnes (GS) (leder),  

Tove Ore (TO) (digitalt) 

Cecilie Klæboe (CK) 

 

Ansatterepresentanter: 

Ina Beate Thoresen (IBT) 

Yngve Jystad (YJ) 

 

Elevrepresentanter: 

Kap Sian Mang Felix (1IDB) (digitalt) 

Ilyas Saleh (1IDA) 

Fredrik Paasche Roland (2STC) 

Ane Krogsæter Aarre (ass. Rektor) 

Anne Mari Hetle Simensen 

(AMHS)(stedfortreder) 

Siv Børven Moberg (SBM) (rektor) (digitalt) 

Til stede:  

Hanna Benfaddoul (øko. ansvarlig) 

Dato: 21.01.2022 

 

Møtebok driftsstyret 20.01.22 kl. 1630-1800  

Sak 220120-1  Godkjenning og innkalling av saksliste 

   Vedtak: Innkalling og saksliste for DS møte 20.01.22 ble godkjent  

Sak 220120-2 Godkjenning av møtebok  

Til info: i etterkant av møtet 04.11.21 ble det kjent at skolen har fått 

forsøksordningen med 3 nye år med toppidrettskoden. Se trykt vedlegg 

Forlengelse av forsøk toppidrett. 

 

Vedtak: Møtebok av 04.11.22 ble godkjent.  

 

Sak 220120-3  Vedtatt aktivitetsplan 2022-2023 

   Vedtak: DS tok vedlagt aktivitetsplan til orientering 

 

Sak 220120-4 Økonomi 

Vedtak: Budsjett for 2022, med netto driftsutgifter kr. 108.897.000 med 

tilhørende kommentarer til strategisk plan og budsjett for 2022 av 

19.01.22, ble enstemmig godkjent. 



Sak 220120-5  Strategisk plan 2022 

   Vedtak: Strategisk plan sendes på høring digitalt før frist 20.02.22 

 

Sak 220120-5 Status covid-19, smittevern og skole/ hjemmeskole 

Persrevyen 2022 er avlyst pga koronasituasjonen.  

 

Vedtak: 

Driftsstyret er meget tilfreds med det betydelig smittevern arbeid som alle 

har lagt ned av alle i 2021. Både elever og ansatte har forholdt seg til 

varierende «nivåer» på en meget god måte og løsningsorientert måte. 

Driftsstyret forventer at Utdanningsetaten følger opp de beskjeder UDE har 

om at alle dokumenterte merutgifter, i sin helhet, skal dekkes med friske 

midler. 

Driftsstyret har forståelse for at det ikke var mulig å gjennomføre Persrevyen 

på en forsvarlig måte. 

Vedtaket er enstemmig. 

 

Sak 220120-6  Eventuelt 

• Innspill fra ansatterepresentanter om inventar tas med til intern drift.  

• Årshjul DS 2021-2022: Innarbeides en setning om justering av 

aktivitetsplan mars/ april 

    
 

 

Neste møte:  Torsdag 17.03.22 kl. 1630-1800 

 

 

 

Trykt vedlegg: 

Forlengelse av forsøk toppidrett fra Utdanningsdirektoratet 

 


