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 Møtereferat 

 

 

Til:    Beate Bull, Bjrg Iren Myrvoll, Eva Madsen Wærner, Glenn Jakobsen, 

Mahmood Ahmed Ayaz, Sigurd Fredeng, Åsmund Wætten 
 

Fra: Sykehusskolen i Oslo 

Møtegruppe: Driftsstyremøte 

Møtested: Radiumhospitalet, Skolerom 2. etasje 

Møtetid: Mandag 13. mai 2019 kl. 16.30 

Saksbeh..: Glenn Brakestad Jakobsen 

Telefon: 90503289 

Vår ref. 19/55119 – 4 

 

 

Referat driftsstyret 13.5.19 

 
Sak 13/19  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 
 
 

Sak 14/19 Godkjenning av referat 

  Mangler dato for neste møte på referat fra 27.2.19 

 

Sak 15/19  Nytt fra Sykehusskolen 

- Samarbeid med S-BUP og PPT 

o Ferdig første halvår med denne form for samarbeid 

o Workshop planleggingsdag 

o Gjennomført fem forelsesninger denne høsten, det gjenstår en: 

psykosomatikk.  

o PPT lager håndbok om traumesensitiv tilnærming. Det er planlagt 

workshop til høsten i samarbeid med denne gruppen som arbeider 

med denne håndboken.  
- Åpning av takhage på Ullevål 

o Tett samarbeid med Lønnebakken skolen som jobber med Verksted 

på hjul, et tilbud for ungdom som kan ha forskjellige problemer på 

skolen. De har til nå laget dyrkekasser til takhagen og holder på 

med minigolf. Åpning 5. juni. Driftsstyres medlemmer er hjertelig 

invitert til åpningen. Ønske om at neste møte blir for Ullevål for å 

se takhagen.  

o  Fokus på bærekraftig utvikling og elevmedvirkning, i tråd med 

fagfornyelsen og nye læreplaner.   
- Skolestart 2019/2020 
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o Overtallig lærer tiltrår ved skolestart.  

o Tre planleggingsdager før skolestart, onsdag 14.8-16.8. Skolestart er 

19.8. 

o To planleggingsdager ved lærerseminar FLIS, 31.10-1.11. 

o Skolen holder åpent i vinter- og høstferie. 
- Eventuelt 

o Det elektroniske saksarkivet Websak er oppe og går. 

o Digital sykemelding 

o Barneprogrammet – mange prosjekter for høsten. Nylig 

gjennomført tegneseriekurs.  

o Garden kommer 15.5 i forbindelse med 17. mai. 

o Ledelse og administrasjon har vært på skolebesøk på Sedsvoll skole 

for å dele erfaringer.  
 

Sak 16/19         Gjennomgang av økonomi (1. kvartalsrapport) 

(sendes i etterkant da regnskap for april ikke er «lukket» fra Utdanningsetaten) 

- Økonomi gjennomgått. 
 

Sak 17/19 Eventuelt 

- Referat sendes så fort som mulig og legges ved innkalling 

 

Sak 18/19 Dato for neste møte 

- Tirsdag 17.9, kl. 17.30. Ullevål 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


