
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Vetland skole og ressurssenter for 

hørselshemmede  

                                                                         Protokoll 

 

Til: Driftsstyrets representanter  

Fra: Driftsstyreleder v/rektor 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vetland 

Tilstede:  Roger Storslett- nestleder, Vidar Vevik, Ketil Einarsen - driftsstyreleder,  Peggy AK Stolt – 

foreldrerepresentant og Toini   Rysstad - rektor  

Fravær: Hajer Karimi – ansatt representant, Solveig Storo- ansatt representant og elevrådsleder 

Møtedato: 11.01.2022 

Telefon:  23127110  

Vår ref  Toini Rysstad 

  

Sak 1/2022: Godkjenning av innkalling til møtet.                                                                                  

Ingen kommentarer. Det var for få representanter til å vedta innkallingen. Møtet gjennomføres 

på Teams i henhold til regler. 

Sak 2/2022: Godkjenning av referat fra forrige møte.                                                                             

Ingen kommentarer. Det var for få representanter til å vedta referatet fra 14.09.21.  

Sak 3/2022: Konstituering av Driftsstyret ved Vetland:                                                                    

Driftsstyret 2022 består av: Ketil Vestrum Einarsen-  foreldrerepresentant og leder, Roger 

Storslett- ekstern representant og nestleder, Toini Rysstad- sekretær og rektor, Vidar Vevik 

ekstern representant,  Hajer Karimi – ny ansatt representant, Oma Rani Jagpal- ansatt 

representant, Solvei Storo- vara ansatt representant, Gunn Austlid – ekstern representant, Dag 

Wærner – vara, Espen Smedsrud - vara 

Sak 4/2022: Budsjett 2022:                                                                                                    

Vetland har to budsjett, et for skole og et for AKS.  Oppsal og Vetland har et felles 

driftsbudsjett. Dette er lagt til Oppsal skole. Budsjettene gjennomgått i skolens MBU. Budsjettet 

for AKS ble vedtatt. Tildelingen av midler er knyttet opp mot skolens elevtall ved telledato 

1.10. Vetland hadde da 69 + 10 utenbyselever. Utenbyselevene skal ikke medberegnes i 

tildelingen. Til tross for 69 elever fikk Vetland tildelt midler for kun 50 elever. Dette er meldt 

sentralt 21.12. Det er varslet at elevtallet og tildelinger skal justeres. Skolen har utarbeidet et 

foreløpig budsjett. Dette har et stort merforbruk. Budsjettutkastet ble ikke godkjent i MBU og 

godkjennes ikke av Driftsstyret. Det berammes nytt møte når revidert budsjett er ferdigstilt og 

godkjent av MBU.  

Sak 5/202: Strategisk plan 2022:.                                                                                               

Skolens frist for utarbeidelse av strategisk plan for 2022 er utsatt til 20.02 pga Covid – 19.                  

Det berammes et nytt driftsstyremøte for behandling av budsjett og den strategiske planen.  



Sak 6/2022: Nettverkssamarbeid i skolegruppe 4:                                                                           

Vetland var tidligere en del av skolegruppen for spesialskoler og PPT. Da denne ble avviklet i 

2020 ble 4 av spesialskolene en del av skolegruppe 4. Skolegruppe 4 bestod opprinnelig av 

skoler fra Østensjø, men rommer nå også fire spesialskoler og skoler fra Stovner. De fire 

spesialskolene dannet en undergruppe. Vetland har imidlertid sett at de har bedre utbytte av et 

samarbeid med 1.-10 skolene deriblant Oppsal og vil framover inngå i denne undergruppen. 

Osloskolene har inngått et faglig samarbeid med HIN – Høyskolen i Innlandet. Samarbeidet 

dreier seg primært om implementering av Fagfornyelsen og profesjonsfelleskapet. Vetland er 

positiv til dette samarbeidet og ser at dette gir og kompetanseheving og et tettere samarbeid med 

Oppsal og øvrige 1-10 skoler.                                                                                                     

Driftsstyret tar saken til etterretning.                                                              .  

Sak 7/2022: Skole og beredskap i Koronatid.                                                                                      

Trafikklysmodellen er i gjeninført i skolen og skolene i Oslo er pr i dag på gult nivå. Det har i 

perioder vært mye smitte blant elever og ansatte på Vetland. Skolen har likevel, også på rødt 

nivå hatt et tilbud til alle elever som ønsker å komme fysisk til skolen. Flere av skolens elever 

opplever å være sårbare av ulike grunner og vi er derfor glade for å kunne gi et fysisk tilbud. De 

øvrige elevene har fått hjemmeundervisning. Det er utfordrende å få tak i vikarer med 

tegnspråkkompetanse og Vetland har etterspurt hjelp sentralt, men UDE har heller ingen 

tegnspråklige vikarer å tilby. Vetland deler bygg og skolegård med Oppsal og Diamanten og det 

blir mye logistikk når tre skoler med mange kohorter skal fordel areal ute og inne. 

Foreldrerepresentantene er fornøyd med informasjon de har fått fra skolen og opplever at deres 

barn har fått et godt tilbud på skolen. 

Sak 8/2022: Eventuelt:                                                                                                                                          

Ekstern representant, som også sitter i SMU- skolemiljøutvalget, ønsker at driftsstyret får mer 

informasjon om skolens samarbeid med Seksjon for læringsmiljø. Dette settes opp som sak på 

neste driftsstyremøte. 

                                                                                          

 

 

                                                 

 


