
 

 
 

 
Karlsrud skole  
Cecilie Thoresens vei 8 
1153 Oslo 
 

Karlsrud skole 

 

 
Mandag 29.11.21 kl. 17.00 – 18.30,  

                                                                                                          

Tilstede:      

Anne Mette Bakke (M-F)              

Marte Baumann (M-F) Leder        

Nermina Gerzic (M-A)         

Camilla Haukeland (M-A)      

Sofie Kollestad (M-B)                     

Tedd Urnes (M-B) 

Andrea Falkum (M-E)  

Aksel Eide (M-E) 

Ylva Kjendsli Mikkelsen (rektor) 

Marianne Wilhelmsen (inspektør) 

Heidi van der Eynden (inspektør) 

 

Fravær:  

Kristian Høy Horsberg (V-B) 

Øivind Røise (M-B) 

 

SAKSLISTE 

 

Sak 30/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og melding av saker til eventuelt 

   Godkjent innkalling og saksliste 

     

Sak 31/21 Godkjenning av referat fra 20.09.21 

  Referat godkjent. 

Etter ønske fra DS sendes referat på mail til medlemmene etter møtet. 

Kommentarer til referatet meldes tilbake til rektor før neste møte. Referatet er 

da godkjent før neste møte i DS.  

 

Sak 32/21 Økonomi per oktober 2021 

Rektor gjennomgår budsjett. Vi går i balanse. Noen midler er satt av til PCer, 

seminar og bøker som er budsjettert i dette året. Disse midlene overføres til neste 

budsjettår.  

 

Sak 33/21 Strategisk plan 

 Skal være ferdig i slutten av januar. Den jobbes med i ledergruppa, deretter skal 

plangruppa på seminar der de også jobber med den. Deretter en runde i 

personalet, før godkjenning i driftsstyret.  

  

      

Sak 34/21 Nasjonale prøver 

Referat driftsstyret på Karlsrud skole  

  



Alle resultater er klare i årets nasjonale prøver. Informasjonen om nasjonale 

prøver ligger på udirs analysebrett. Avdelingsleder for mellomtrinn og 

ungdomstrinn orienterer om årets resultater og sammenligning fra 2017. 

   

Sak 35/21 Ansettelser 

Ylva Mikkelsen er nå ansatt som rektor på skolen. Utlysning av assisterende 

rektor, intervjuer starter denne uka. Områdedirektør, tillitsvalgt, rektor og 

fungerende assisterende rektor gjennomfører disse intervjuene. En ansatt 3. trinn 

i svangerskapspermisjon fra jul. 

 

Sak 36/21 Klasser – overgang 7. til 8. trinn skoleåret 2022/2023  

 I årets 7. trinn er det tre klasser bestående av 67 elever. Dette skal bli to-parallell 

hovedsakelig på grunn av plassmangel. Det er en mulighet for at disse klassene vil 

bli store, alle har rett på skoleplass som går her, men erfaringsvis er det en del 

frafall fra 7 til 8. Vi har derfor ingen ledige plasser på året 7. trinn pr. i dag.  

 

Sak 37/21 Status C-19 og skoledrift 

 Ingen restriksjoner pr. i dag. Skolen vurderer å avlyse besøk i kirken i år på grunn 

av høye smittetall på skolen i høst. Massetesting på 5-10. hver tirsdag og fredag. 

2. trinn har fått tester på grunn av høye smittetall.  

 

Sak 38/21 Informasjon fra elevrådet 

Elevrådet jobber med nyttårsballet 27.01. De har opprettet ballkomite og tema er 

vinter.  

Kantina er pusset opp. Elevene er fornøyde der. De håper det kommer 

mikrobølgeovn.  

Fotballturnering på onsdag og fredag for ungdomstrinnet 

 

Sak 39/21 Møteplan 2021-2022: Møter vår 2022:  17.1.22,  23.5.22 

 

 Sak 40/21 Eventuelt 

   

 

Med hilsen 

 

Marte Baumann     Ylva Kjendsli Mikkelsen 

Leder       Rektor 


