Oslo kommune
Utdanningsetaten
Hersleb videregående skole
Referat

Leander Shanti Fjeldstad, Marianne Stavrum, Helene Gallis, Hanan Zaaj, Mirjana
Zivanovic, Sahra Prosser, Harald Linløkken og Astrid Grytte
Masood M Akhtar
Frafall:
Møtegruppe: Driftstyremøte
Teams
Møtested:
04.03.2021 15:30
Møtetid:
Astrid Grytte
Saksbeh.:
Astrid Grytte
Referent:
Til stede:

______________________________________________________________________________
Agenda for møtet:
Sak 07/21
Referat fra møtet 11.02.2021
Det kom ingen innvendinger.
Driftstyret godtok referatet
Sak 08/21
Fullstendighetserklæringen for 2020
Erklæringen ble gjennomgått av rektor Astrid Grytte. Erklæringen ble vedtatt slik den forelå.

Sak 09/21
Årsregnskapsrapport for 2020
Rapporten ble presentert og gjennomgått av administrasjonsleder Marianne Stavrum.
Rapporten ble tatt til etterretning.
Sak 10/21
Disponering av mindreforbruket for 2020
Plan for disponering av mindreforbruket ble gjennomgått av administrasjonsleder Marianne
Stavrum. Skolens mindreforbruk skyldes i hovedsak en omlegging av finansieringsmodellen
på videregående, flere elever og bedre utnyttelse av lærernes årsverk.
Det kom spørsmål om hvilke grep skolen vil ta mht merforbruket på GS. Merforbruket føres over
på 2021 budsjettet, og avdelingsleder vil i samråd med lærerne se på hvor det er fornuftig å spare.
Det kan for eksempel dreie seg om å slå sammen enkelte grupper. Allerede er det spart inn en god
del ved at avdelingsleder har tatt vikartimer.
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Driftsstyret tok gjennomgangen til etterretning, med en merknad om at det var ønskelig senere
med en statusoopatering på bruken av pengene.
Eventueltsaker
 Ansatterepresentant spurte om arbeidsbyrde for lærerne knyttet til innføring av det nye
administrative systemet VIS. Denne saken tas i MBU der lærernes arbeidstid drøftes.
 Elevrepresentant spør om ledelsens anbefaling av bruk av munnbind i fellesområder er
helsefaglig riktig. Rektor svarte det er en anbefaling verneombudet og rektor bestemte å gå
ut med på bakgrunn av at man ikke klarer å holde en meter avstand i fellesområdene.
Generelt er det ikke gitt anbefaling om bruk av munnbind i skoler.

Neste MBU: 20.05.2021

