
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Vetland skole og ressurssenter for 

hørselshemmede  

                                                                         Protokoll 

 

Til: Driftsstyrets representanter  

Fra: Driftsstyreleder v/rektor 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Vetland 

Tilstede:  Ketil Einarsen – driftsstyreleder, Roger Storslett- nestleder, Vidar Vevik – ekstern representant,  

Dag Werner – ekstern representant, Hajer Karimi – ansatt representant, og Toini   Rysstad - rektor  

Fravær: Oma Jagpal- ansattrepresentant, Peggy Stolt- foreldrerepresentant og elevrådsleder 

Møtedato: 14.06.2022 

Telefon:  23127110  

Vår ref  Toini Rysstad 

 

 

 

Sak 21/2022: Godkjenning av innkalling                                                                                        

Vedtak: Innkallingen godkjennes                                                                   

Sak 22/2022: Godkjenning av referat fra forrige møte                                                                     

Vedtak: referatet godkjennes                                                                  e 

Sak 23/2022: Skolens økonomi – 1. tertialrapportering: Tertialrapporten ble sendt som vedlegg 

til innkallingen. Oppsummeringen viser: 

                            

 

Rapporten viser at Vetland pr i dag har et stort avvik. Dette skyldes blant annet manglende 

overføringer fra andre kommuner, fylkeskommuner og skolekjøring. Lønn utgjør en stor del av 



skolens utgifter. Skolen må også bruke noe midler til undervisningsmateriell tilknyttet ny 

læreplan LK20. Varierende elevtall og elevstas påvirker skolens økonomi. Bystyrets sak ang 

elevpris er avsluttet og Driftsstyrets medlemmer vil undersøke muligheten for innsyn i 

høringen. Driftsstyrets medlemmer vil også undersøke mulighet for å søke om midler via fond 

og foreninger som kan gi ekstra inntekter til skolen. 

Driftsstyret tar tertialrapport og skolens økonomi til etterretning. 

Sak 24/2021: Oppsummering av skoleåret 2021-22 og informasjon om kommende skoleår: 

Vetland har pr i dag 99 elever og den største skolen for tegnspråklige i Norge.                      

Dette året går åtte elever går ut av 10.trinn. To elever på VGS bytter skole. Slik det ser ut pr i 

dag starter tolv nye elever på Vetland høsten 2022. Fem på 1.trinn, en på 3. trinn, en på M3, en 

på 10.trinn og to på VGS. 

Vetland har fått status som Universitesskole, har dette skoleåret hatt flere studenter på ulike 

trinn og ulike samarbeidsprosjekt med OsloMet.                                                               

Smitteverntiltakene ble endret, dette har muliggjort både leirskole for 6.-7.trinn, tur til Berlin 

med Aktive fredsreiser, temadager på tvers av trinn, førskoledag og skoleball.                                   

Vetland erfarer at vi får flere forespørsler tilknyttet opplæring etter §2-6 etter at tegnspråk har 

fått status som eget språk. De statlige døveskolene har blitt bygget ned og lokale tilbud i flere 

kommuner har fått færre elever, noe som også fører til flere forespørsler til Vetland. Dette er 

spennende, men krever tid og ressurser. 

Byggeprosessen på Oppsal/Vetland pågår fremdeles og har ført til at personalrom, bibliotek og 

gymsalen i B/C brukes midlertidig som undervisningsrom. Planen er at byggearbeidet skal 

avsluttes innen oppstart av 2023.  

Driftsstyret tar informasjonen til etterretning. 

Sak 25/2021: Eventuelt                                                                                                                     

Representant fra ansatte forteller at sanserommene i B/C begynner å bli slitt.                             

Driftsstyremedlemmene vil undersøke mulighet for å søke om støtte. Dette settes opp som sak 

på neste møte.  

Vetland VGS har ikke kommet med i Oslobudsjettets satsning: "Mette barn lærer mest", som 

tilsier et gratis måltid daglig. Rektor sjekker opp hva som har skjedd her. 

 

Neste møte: 20.09 2022. På dette møtet lages en møteplan for skoleåret 2022-23.  

 

Ketil Vestrum Einarsen                                                                     Toini Rysstad  

Driftsstyreleder                                                                                   Rektor                                                           


