
 

 
 

 
Karlsrud skole  
Cecilie Thoresens vei 8 
1153 Oslo 
 

Karlsrud skole 

 

16.01.2023 kl. 17.00 – 18.30 
                                                                                                          
Til stede:    
Marte Baumann   Foresatt - driftsstyreleder     
Camilla Haukeland  Personal  
Thomas Borge   Personal                       
Tedd Urnes   Ekstern 
Øyvind Røise   Ekstern, bydelen 
Bente Adna   Ekstern, bydel   
Andrea Falkum  Elev 
Mille Hermine Dyrhoff  Elev 
Else Marita Ohma   Kontorleder 
Heidi van der Eynden  Assisterende rektor 
Ylva Kjendsli Mikkelsen Rektor 
 
Fravær:    Fredrik Arnesen 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og melding av saker til eventuelt 

Innkalling er godkjent 
 

 
Sak 2/23 Godkjenning av referat/protokoll fra 28.11.22  

Referat/protokoll fra 28.11.22 godkjennes. En kommentar om saken om 
mobilhotell. En endring i ledergruppa har bidratt til at dette ikke er tatt tak i ennå. 
 

Sak 3/23 Godkjenning av budsjett 2023 
Administrasjonsleder Else Ohma legger frem forslag til budsjett for 2023.  
AKS: Budsjettet går i balanse. Samme aktivitet i år som i fjor. Noe rom for mer 
innkjøp med tanke på varm mat og aktiviteter. Stoler er allerede innkjøpt til AKS. 
Budsjettet kommer til å endre seg i løpet av året, men dette er rammen.  
 
Skole: budsjettet på skolen er delt i to: Drift og skole med pedagoger og innkjøp. 
Rammen er økt med 498 000, det vil si at rammen egentlig er den samme. Den 
største utgiften er lønn. Litt høy aktivitet på skolen i oppstart av budsjettåret, så 
skolen har lånt noe penger fra driftsbudsjettet for å gå i balanse.   
Begge budsjettene (skole og drifte) går i balanse.  

 
Vedtak: Budsjett for 2023 godkjennes av driftsstyret. 

   
Sak 04/23 Godkjenning av Strategisk plan 2023 

Ylva går gjennom strategisk plan. Informasjon om prosessen.  

Satsingsområdene er stort sett de samme som det har vært før. Fem hovedområder 

(se vedlegg sendt sammen med innkallingen). Begynneropplæring, trygt og godt 

skolemiljø, fellesskapende didaktikk, jobbe med den nye lærerplanen i faggrupper 

er hovedområder.  

 
Referat driftsstyret Karlsrud skole 

 

  



 

Vedtak: Strategisk plan 2023 godkjennes av driftsstyret. 

 
Sak 05/23 Informasjon fra skolen 
 Miljøarbeideren Refik har sluttet. Ny ansatt er Jonas i en midlertidig stilling frem til 

sommeren.  
Inger Lise Fagernes er leder for ungdomsskolen fra og med 16.01.23. Hun har tatt 
over etter Karen Wasa Schrader som har startet på Kastellet skole.  

 Noen fyrverkeriepisoder på skolen, både ute og inne. Politiet har vært kontaktet.  
 
Sak 06/23 Informasjon fra elevrådet 
 Dårlig luft på G1, G2 og G5, H1 og H2. Veldig varmt og dårlig luft.  
 Lage regler om mobilhotell 
  Temadager en gang i måneden som en premie. 
 Aktivitetsdag 
 Mat i kantina og kantinekort- Bo, Ane og Inger Lise holder i dette.   
 Skolegensere der elevene kommer med forslag selv. Deretter kommer det 

prisforslag. 
 Flere sittegrupper i amfiet.  
 
Sak 07/23 Eventuelt 
  Ingen saker 
  
Neste møte: mandag 06.03.23. Sjekke frister for fullstendighetserklæring. 

Siste møte dette skoleåret: 05.06.23 

Med hilsen 

Marte Baumann    Ylva Kjendsli Mikkelsen 
Leder      Rektor 


