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Møteinnkalling 

 

 
Til: Morten Danielsen (ekstern), Knut Tore Meiner (ekstern), Tor Kåpvik (ekstern), 

Henrik Kolderup (foresatt), Eli Aspelund (foresatt), Linn Østby (ansatt), Gitle Solstad 
Brekke (ansatt), Janne Standahl (ass. rektor). 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Personalrommet, Korsvoll skole 

Møtetid: Torsdag 28.5.20, kl. 17.00 

Saksbeh: Olav Knutsen  

 
 
Sak 12/20 Godkjenning av referat fra møtet 2.3.20, og innkalling til møtet 

Forslag til vedtak: Referat og innkalling godkjennes.  
 
Sak 13/20 Økonomi, 1.tertial 

Orienteringssak. Se vedlegg: Tertialrapporter for skole og AKS. 
Rapportene er innmeldt 20.mai. 

 
Sak 14/20 Korsvoll skole i koronasituasjonen 

  Orienteringssak: 
� Endringer (inkludert økonomi) og erfaringer.  
� Skolen er fortsatt i en delvis unntakssituasjon og har ikke nå klare analyser 

eller konklusjoner om konsekvenser av hele koronaperioden. Et notat med 
tanker om dette kan ettersendes driftsstyret. 

 
Sak 15/20 Møteplan for høsten 2020  

Forslag til møtedatoer: torsdag 24.9. og 26.11. 
Se også vedlegg; Årshjul 
 

Sak 16/20 Nytt fra skolen - orienteringssaker 

1. Omorganisering av Utdanningsetaten og ny strategi for administrasjonen (se 
vedlegg, presentasjoner. Presentasjonene vil ikke bli gjennomgått i møtet) 

2. Høring utsettes – Skolebehovsplanen 
3. Status; innføring ny læreplan 
4. Tilsetting Undervisningsinspektør 

 

Eventuelt 
Info fra FAU? 

 
 
Eli Aspelund        Olav Knutsen   
Leder         Rektor 
 
 
 
 
 
 



[Skriv her] 
 

 
Vedlegg sak 17/20 

 

Punkt 1: 

 
Strategi for UDA 2020 - 2024 
 
Visjon 
Osloskolen har høye ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og 
skal motivere til lek, læring, nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. 

 
Strategi 
UDA skal være en ambisiøs skoleeier og en god medspiller for skolene og lærebedriftene. 

 
Kjennetegn ved UDA 

• Vi setter elevenes og lærlingenes læring og utvikling først. 
• Vi samarbeider og er koordinerte. 
• Vi jobber kunnskapsbasert, er innovative og bygger kompetanse sammen. 
• Vi er åpne, nysgjerrige og trives på jobb. 

 
UDA vil i perioden 2020–2024 prioritere følgende satsingsområder: 

• norskspråklige ferdigheter 
• inkludering og mangfold 
• digitalisering og læringsteknologi 
• bygge laget til skolen 

 
Utdanningsetatens arbeid bygger på Oslo kommunes verdigrunnlag: brukerorientering, 
redelighet, engasjement, respekt. 

 
 
 

Punkt 2:  
 
Hva er skolebehovsplanen? 

Skolebehovsplanen er en overordnet plan som gir oversikt over det forventede, fremtidige 
behovet for skoleplasser for både grunnskole og videregående skole. Den skisserer hvordan 
skolekapasiteten skal bygges ut for å møte det fremtidige behovet for skoleplasser i de ulike 
delene av byen. 
Skolebehovsplanen 2021-2030 var planlagt sendt på høring 1. april 2020. På grunn av den 
utfordrende situasjonen som har rammet hele verden har Byråd for oppvekst og kunnskap 
foreslått for bystyret at skolebehovsplanen utsettes med ett år. 
Byrådens vurdering er at Oslo kommune vil kunne få en bedre skolebehovsplan som er tilpasset 
en endret økonomisk situasjon og sørge for en bredere og kvalitativt bedre medvirkningsprosess 
om skolebehovsplanen utsettes med ett år. Denne vurderingen støttes av Utdanningsetaten. 
Skolebehovsplanen for 2021-2030 ble vedtatt utsatt av bystyret 22. april 2020. Ny 
skolebehovsplan for 2022-2031 kommer på høring våren 2021. 
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Punkt 3:  

Pressemelding fra Regjeringen, 6.mai:  

Høsten blir annerledes enn planlagt og skolene vil fortsatt være berørt av koronautbruddet når 

det nye skoleåret begynner. Før jul ble de nye læreplanene fastsatt av Kunnskapsdepartementet, 

og skal gjelde fra neste skoleår. 

Mange skoler og kommuner har forberedt seg på fagfornyelsen i lang tid. Skolene må ta tiden til 

hjelp, men en forsinkelse på et helt år er ikke nødvendig. Kunnskaps- og integreringsminister Guri 

Melby (V) har hatt god og tett dialog med organisasjonene i Skole-Norge. 

– Elever, lærere og skoleledere har imponert oss med sin kreativitet og handlekraft i denne krisen. 

Det gir oss tro på at skolene skal kunne ta i bruk de nye læreplanene til høsten uten altfor store 

forsinkelser, sier Melby. 

 
Korsvoll skole har hovedsakelig jobbet med ny overordnet del av læreplanen. Den nye fagplanen 
iverksettes fra neste skoleår, men full implementering vil ta lenger tid. 
 

Punkt 4:  

Skolen har tilsatt Øyvind Gjermshus som ny inspektør fra 1.august. 
 


