
 

 
 

 
Karlsrud skole  
Cecilie Thoresens vei 8 
1153 Oslo 
 

Karlsrud skole 

 

 

Mandag 28.11.2022 kl. 17.00 – 18.30 

                                                                                                          

Til stede:    

Marte Baumann   Foresatt - leder   

Fredrik Arnesen  Foresatt        

Camilla Haukeland  Personal                        

Tedd Urnes   Ekstern 

Øyvind Røise   Ekstern, bydelen   

Andrea Falkum  Elev 

Mille Hermine Dyrhoff Elev 

Ylva Kjendsli Mikkelsen Rektor 

Heidi Van der Eynden Assisterende rektor 

Karen Wasa-Schrader Fungerende assisterende rektor 

Christian Horsberg  Ekstern, bydelen (vara) 

 

 

 

SAKER TIL BEHANDLING: 

 

 

Sak 30/22 Godkjenning av innkalling og melding av saker til eventuelt 

Innkalling godkjennes. 

 

 

Sak 31/22 Godkjenning av referat/protokoll fra 19.09.22  

  Protokollen ble sendt ut på e-post 21.09.22 

Referat/protokoll fra 27.05.22 godkjennes   

 

Sak 32/22 Status økonomi per oktober 2022  

Rektor informerer. Slik det ser ut nå har skolen god kontroll på økonomien 

mot årssiftet.  

Planlagt innkjøp: Elevstoler 1.-10. trinn, oppgradering naturfagrom, 

oppgradering lydanlegg, oppgradering digitalt utstyr 5 klasserom, 

oppgradering utstyr AKS.  

Driftsstyret tar informasjonen til etterretning.  

   

Sak 33/22 Informasjon fra skolen 

Oppsigelser og ansettelser. Rektor informerer.  

Ett vikariat ungdomstrinn er ansatt. 2 skal ansettes i vikariat på AKS.  

 

 

Referat driftsstyret Karlsrud skole 

 

  



  Nasjonale prøver på 5., 8. og 9.trinn 

Gode resultater.   

Resultatene jobbes videre med både på gruppenivå og på individnivå. 

Resultatene vil bli tilgjengelig i analysebrettet på Udir.  

Skolen opplever at det er nyttig informasjon og at prøvene er gode.  

 

Elevundersøkelsen.  

Gjennomføringen i gang. Resultatene kommer i løpet av januar. Det er 

viktig å følge opp disse resultatene sammen med elevene.   

 

Trivselsundersøkelsen:  

Underskelsen er avlyst av Udir dette året. Skolene skal utarbeide en 

variant av denne selv lokalt.  

 

 Aktiviteter for elevene og skolefrokost:  

Skolefrokost fra 5.-10 hver mandag. Dette ble startet pga satsningen på 

trygge og varme ungdomsskoler som nå er avviklet. Elevene ønsker heller 

lunsj, enn frokost.  

Prosjekt gratis skolemat skal lanseres høsten 2023.  

Delt friminutt mellom 1.-4 og 5.-10. Elevene har bedre plass og mer plass 

å leke på.  

  

 Strategisk plan:  

Den skal jobbes med videre 15.12. skolen beholder i stor grad lignende 

satsningsområdene som i 2022 

Fokus på fellesskapende didaktikk. 

 

 Drift:  

Oppussing av en gang mellom ungdomsskolen og A-gruppa, samt 

lyddemping opp ved biblioteket. Alle klasserommene på bygg 4 blir malt. 

Dette er gjennomført av utdanningsbygg.  

   

 Ordensreglement: Elevrådet ønsker en endring rundt mobilbruk i 

skoletiden. Dette må godkjennes av driftsstyret.    

 

Sak 34/22 Informasjon fra elevrådet 

Mobilhotell: elevrådet ønsker å avskaffe dette i en prøveperiode for 8.-10. 

trinn.  

Forslag fra elevrådet: samle inn telefonene i timene og levere de ut igjen i 

storefri. Elevene ønsker selv å informere om dette forslaget.  

Innspill fra DS: Viktig å lage noen regler rundt smart mobilbruk og hvordan 

kan vi måle om dette er vellykket eller ikke. Der må vi høre med elevene og 

lærerne. Innhente informasjon om hvordan andre skoler gjør det. 

Driftsstyret er positive til en prøveperiode.  

Nyttårsballet er 9.02.  

OD er gjennomført 



Elevrådet er fornøyd med Tysklandsturen og anbefaler denne turen til 

neste kull.          

 

Driftsstyret tar informasjonen til etterretning og kommer med noen råd i 

tilknytning til utprøvingen av nytt reglement i tilknytning til mobilbruk.    

 

Sak 35/22 Eventuelt 

  Ingen saker til eventuelt.  

  

 

Neste møte: mandag 16.1.23  

Møter vår 2023: 27.3.23, 05.06.23 

Med hilsen 

Marte Baumann    Ylva Kjendsli Mikkelsen 

Leder      Rektor 


