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Møtebok – driftsstyre 16.11.2020 
Sak 23/20  Dagsorden og forslag til eventuelt  

Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 24/20   Møtebok 10.06.20 
   Vedtak: Møtebok for DS møte.10.06.2020 ble enstemmig godkjent 
 
Sak 25/20   Driftsstyremedlemmer medlemmer 2020   
  Oversikt over driftsstyremedlemmer vedlegges dette referatet.  

P.t. bare en ansatt til tross for at dette er tatt opp flere ganger med 
de ansatte.  
Driftsstyreleder og rektor deltar på informasjonsmøte for 
driftsstyreledere or rektoren i regi av UDA 26.11.20   

   
Sak 26/20 Budsjett 2020 

Det var ingen kommentarer til gjennomgangen. 
 
Sak 27/20  Høring ressursfordelingsmodellen ordinære grunnskoler  

Justering av ressursfordelingsmodell for spesialskolene i Oslo  
(ref. 18/5740328) 

Voksentoppen skole 

Møtebok 
 
 

Til stede: Gunnar Stavnes, ekstern representant og driftsstyreleder 
Torfinn Lødøen Gaarden, ekstern representant 
Anita Asdahl Hoff, ekstern representant 
Per Toset, foreldrerepresentant  
Tiina Suikeli-Lindstrom, foreldrerepresentant 
Jorun Eikill Veflen, ansatt representant 
Marjolein Pijnenburg, rektor/sekretær 
Anne Fløgstad, assisterende rektor  

Møtegruppe: Driftsstyre 
Møtested: Voksentoppen skole, møterom personalrom  
Møtetid: Mandag 16. november 2020  
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  Saksdokument til DS møte 161120 ble gjennomgått av rektor.  
Det var ingen kommentarer til gjennomgangen.  

  
Sak 28/20 Informasjonssaker 

- Elevsituasjon / nye elever høsten 2020  
- Personalsituasjon (og helsesykepleier)  
- Covid-19, oppfølging smittevernreglene/plan for rødt nivå. 

Skolen følger de gjeldende rådene som kommer fra 
myndighetene. 

- Tilhører ny skolegruppe (4) og ny grunnskoledirektør Bente 
Borrebæk, rektor deltar i tillegg i nettverksgruppe for 
spesialskoler i skolegruppe 4, og i nettverksgruppe for alle 
spesialskoler.  

- Trygge og varme ungdomskoler – prosjektmidler  
- Intensjonsavtale samarbeidsprosjekt med Voksenaasen 

hotell, Kunstfack, Bella Rune, og Kunst høgskolen i Oslo: 
"Kunstformidling med alle sanser" 

- Samarbeid Oslo Kajakk Klubb (OKK) / søke om prosjektmidler 
til samarbeid 2021.  
 

Sak 29/20  FAU – informasjon og samarbeid med skolen  
  FAU samarbeider godt med rektor. Det er god dialog med rektor.  

FAU er opptatt av Taxiordningen. De har sendt ut en undersøkelse til 
alle foresatte om opplevelsen av bruken av ordningen. Avtalen ift. 
skoletransport skal snart ut på nytt anbud og det er ønskelig å 
kunne påvirke, slik at transportordningen kan tilpasses elevene på 
Voksentoppen bedre. FAU på Voksentoppen har også tenkt å ta 
kontakt med andre spesialskoler i denne saken.  
 
FAU er også opptatt av trafikksituasjonen ved skolen i forbindelse 
med åpning av ny barnehage. Per Toset hadde vært i kontakt med 
OBOS. De sier at det vil bli bygd fortau i Ullveien. Skolen er 
bekymret for trafikken i forhold til åpning av barnehagen (stor 
økning av antallet barn). Det er allerede nå problematisk i forhold til 
parkering når barn skal leveres i barnehagen.  

 

Sak 30/20  Eventuelt  
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Vedlegg: 1. [List opp vedlegg] 
Kopi til: [List mottakere på kopi] 
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