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PROTOKOLL 

 

 

Til: Driftsstyrets medlemmer  

Fra:  Assisterende rektor 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Skolerom Radiumhospitalet 

Møtetid:  Onsdag 02.11.22 kl 16.30 

Saksbeh: BAC 

Telefon: 408 45 714 

 

Til stede: Sigurd Fredeng (ekstern), Bente Moseng (ekstern), Solveig Bekvik (ansatt), Ingrid 

Syverstad (ansatt), Åsmund Wætten (rektor), Bård Clausen (assisterende rektor) 

Ikke møtt: Ihna Stallemo (ekstern) 

 

 

MØTE I DRIFTSSTYRET ONSDAG 02.11.22 
 

Sak13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Innkalling og sakslisten er godkjent. 

 

 

Sak 14/22 Godkjenning av referat 

  Referatet fra forrige møte foreligger ikke til møtet.  

 

Sak 15/22 Nytt fra Sykehusskolen 

Ny assisterende rektor ved Sykehusskolen er Bård Clausen. Han kommer fra 

Abildsø skole der han har jobbet som undervisningsinspektør. 

 

Etter at Eva på kontoret sluttet, vil lærer Solveig Bekvik ta over deler av hennes 

stilling. Ledelsen vil også overta noen av kontorets tidligere oppgaver. Vi vil få en 

reduksjon i administrativt ressursbruk.  

 

Vi har en mer normal drift sammenlignet med tiden under korona . Det har skjedd 

en endring i aktivitet på Ullevål/Radiumhospitalet. Det er flere elever på  

  Radiumhospitalet enn tidligere, noe som skaper en endring i ressursbehovet.  

   

Rektor minner om at DS godkjente en studietur i 2020. Den ble utsatt grunnet 

pandemi. I år i mai ønsker skolen å dra på studietur til HOPE konferansen i Milano 

i mai. 

Dette vil bli nærmere behandlet i neste DS møte der det legges frem forslag til bruk 

av årets mindreforbruk. 
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Vi ser er nedgang i elevstatistikken på Rikshospitalet. Vi er usikre på om vi klarer å 

fange opp alle aktuelle elever. Der det finnes koordinatorer på sykehusets ulike 

avdelinger er samarbeidet bedre er der det ikke finnes.  

 

I sommer hadde Sykehusskolen tilbud om 2 uker med sommerskole for elevene 

som har vært innlagt på sykehuset. Det var en suksess og skal gjentas neste 

sommer. Det var til sammen 4 lærere som underviste på de ulike 

undervisningsstedene og elevene fikk tilbud om inntil 2 uker med sommerskole. I 

forbindelse med sommerskolen ble det laget en kiosk der det selges varer som 

elevene har laget. Dette er noe vi har videreført både på Ullevål og Rikshospitalet. 

  

Skolen har nye lærere i år. Skolen er nå bedre rustet til å undervise elever i 

eksempelvis ulike språk.  Det er også en bedre kjønnsbalanse og aldersbalanse i 

personalet.  

 

Sak 16/22 Økonomi:  

 To tertialrapporter for august ble lagt frem. Vi har koststed for både grunnskole og 

videregående skole. 

 

Koststed 52666 (VGS). Dette er i utgangspunktet et lite budsjett knyttet til 

opplæring i videregående skole for elever ved Sykehusskolen. Vi hadde et lite 

mindreforbruk fra i fjor grunnet refusjoner. I tillegg har vi fått et økt tilskudd i år. 

Det gjør at skolen ligger an til et mindreforbruk som ønskes brukt til IKT utstyr for 

elever og ansatte. 

  

Koststed 52621 (GS). Vi har et stort mindreforbruk fra i fjor. Skolen har hatt 

mindre lønnsutgifter enn antatt med tanke på bemanning under pandemien. I tillegg 

har vi fått refundert utgifter i forbindelse med pandemien. Vi bruker de pengene vi 

er tildelt etter rammen i år og beholder mindreforbruket fra tidligere år. Ønsker å 

bruke pengene på blant annet IKT utstyr og oppgraderinger for elever og ansatte. I 

tillegg vil deler av mindreforbruket brukes til studietur i mai neste skoleår.  

 

 

Sak 17/22  Evt  

 

Lærer Ingrid har vært på hospitering på sykehus i Rotterdam, Nederland. Dette er 

en del av hennes videreutdanning og har vært svært lærerikt. 

  

DS leder spurte om det er aksept for bruk av iPad fra skolene som leverer barn til 

Sykehusskolen. Lærerne opplever at bostedskolene i større grad nå enn før 

pandemien er vant til at skolearbeid og kommunikasjon skjer digitalt. Eksempelvis 

nevnes at ukeplanen nå alltid finnes digitalt, noe som gjør det lettere å følge opp 

elevene. De unge nyansatte behersker også programmering og koding.    

 

Sak 18/22 Dato for nytt møte:  

Ny møtedato settes til 17.01.23 klokken 16.30 i skolestua på Rikshospitalet.  
 

Oslo 02.11.22 

Bård Clausen, assisterende rektor 


