
 

Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Høyenhall skole   

 

  
 

Adresse: Telefoner:   
    

Traktorveien 15 Kontor: Vaktmester: 

0678 Oslo Tlf.:   23 34 80 00 Tlf.:    23 34 80 07 
Org.nr. 974 589 850 Faks: 23 34 80 10 Mob.: 90 82 40 76 

 

E-post: hoyenhall@ude.oslo.kommune.no                         Hjemmeside: www.hoyenhall.gs.oslo.no 
 

MØTEREFERAT 

Til stede: Annette Torgunrud Kristensen ( F), Jannecke Tobiassen (F), Mona Ridder-

Nielsen (E/M), Liv Skaanes (E/M) Nora O. Fjæstad (ansattes representant), 

Arnfinn Halderaker (ansattes representant), Caroline Bjercke 

(elevrepresentant) og Viktor Gulbrandsen (elevrepresentant), Anne Nyland 

(rektor) 

Forfall: Rebekka A. Skaar (E/M) 

Referent:   Ellen Marie Ystad (ass.rektor) 

Møtegruppe:   Driftsstyret 

Møtested:   Møterom ved rektors kontor.  

Møtetid:   Onsdag 7.3.18 kl. 17.00-19.00  

 

SAKSLISTE 

6/18  Godkjenning av innkalling og referat: ok 

 

7/18 Budsjett 2018 

 Funksjon 202, 222 og 215 vedtatt. 

 

8/18 Fullstendighetserklæring, årsregnskapsrapport og disponering av 

mindreforbruk for 2017 

  Vedtatt. 

 

9/18  Høringssak: Reglement for orden- og oppførsel i Osloskolen. 

  DS ønsker ikke å høres i saken. 

 

10/18  Mobilbruk ved Høyenhall skole  

Vedtak: Mobiltelefon og annet elektronisk utstyr skal verken synes eller høres 

på skolens område i løpet av skoledagen (inkludert AKS-tiden) unntatt etter 

nærmere avtale med lærer. For elever på ungdomstrinnet tillates bruk av 

mobiltelefon i aulaen og på plattingen utenfor ungdomstrinnet i storefri. 

 

  Regelendringen gjelder fra 3. april 2018. 

 

11/18  IKT-satsing 

Rektor informerte om lærernes svar på en undersøkelse fra UDE om 

læringsteknologi. Skolen utarbeider plan for læringsteknologi innen 1.4, og 

sender den til DS som orientering 

12/18  Varsel om høring: skolebehovsplan 
DS høres med samme tekst som sist: DS er fornøyd med at Høyenhall er satt 

opp som B2 og U3 i skolebehovsplanen. 

 

13/18  Eventuelt 

 Foreldreundersøkelsen begynner i uke 11. 

 Foreldreundersøkelsen for AKS kommer senere. 

mailto:hoyenhall@ude.oslo.kommune.oslo.no


 Undervisningsbygg bekoster oppgradering av mat- og helserom samt 

fjerning av tilfluktsromsdører og nye branndører i 2018. 

 Høyenhall oppfyller kravene til lærernorm fra neste skoleår. 

 Høyenhall skole har hatt utlysning av kontaktlærerstilling og begynner 

intervjuer uke 10. 

 Neste skoleår blir det to 8. klasser og to 1. klasser. 

 Etablering av ny kunstgressbane skal begynne så fort det er mulig. 

 Undervisningsbygg skal begynne oppgradering av kontor og kjøkken på 

AKS snarlig. Utvendig endring av inngangsparti på AKS må 

undervisningsbygg søke plan- og bygg om. 

 14.0.18 arrangeres det disco for 1. – 4. trinn. FAU betaler. 

 Trafikkkaos ved skolen både ved innkjøring til skolen, ved 

fotgjengerovergang og på parkeringsplass. FAU tar saken. 

 


