Oslo kommune
Utdanningsetaten
Veitvet skole

Møtereferat

Til:
Innkalles av:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:

Medlemmer i driftsstyret ved Veitvet skole
Tore Hoem Aa
Driftsstyret ved Veitvet skole
Veitvet skole, Møterom Hubro
19.06.2017 17:00

Saksbeh:
Telefon:

Katrin Meløy
91521901

Tilstede: Tore Hoem Aa (rektor), Øyvind Lind Kvanmo (leder/foresatt), Bjarne Kristoffersen
(SV), Askedet Håland (nestleder/foresatt), Sander Brekke (elev),Leif Marcussen (Ap), Heidi
Udnesseter (ansatt) og Katrin Meløy (ass.rektor/referent)
Forfall; Karmjit Grewal (H) og Maria Halmø Jahr (elev)
Tilstede under sak 38/17: Våle fra UDE og Flydal fra BYM

36/17 - Åpen halvtime
Ingen fremmøtte

37/17 - Godkjenning av møtebok fra forrige møte og sakliste
Godkjent uten merknader

38/17 - Tilgjengelighet i skolebygget
DS-leder innleder kort med historikken i saken og overlater ordet til kort orientering fra UDE og
BYM.
Orientering fra Våle fra UDE:
Når det gjelder anbefalinger knyttet til bruk og belastning, må vi forsøke å finne frem til en
"gyllen middelvei" – det finnes ikke egne avtaler som regulerer forhold som bespisning og
tålegrense for gulvdekke knyttet til f.eks. flerbrukshall og kunnskapstrapp. De ulike
dekkene har FDV-spesifikasjoner for vedlikehold.

Utdanningsetaten
Veitvet skole

Besøksadresse:
Veitvetveien 21
0596 OSLO

Telefon: 23 46 95 00

Org.nr.: 974590336

veitvet@ude.oslo.kommune.no
Hjemmeside: veitvet.osloskolen.no
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Skanska har vært nokså krasse/bastante i sine vurderinger tidligere, tror det henger
sammen med at skolen er så ny.
Må kunne sambruke flerbrukshallen med BYM.
Orientering fra Flydal fra BYM:
Har ikke kriterier som er spesifikke fra de ulike avtalene, men ønsker ikke utesko i
flerbrukshall. Dette fører til utfordringer for idretten neste dag.
Fra DS stilles det spørsmål ved hvordan beslutningsstrukturen håndteres ved ønske om bruk
av de ulike områdene.
Kantinen tilhører skolen og driftes og disponeres av skolen. Idretten driver kiosksalg, og
det er nå avklart at spising kan foregå på tribunen.
Ved dissens knyttet til vedtak i driftsstyret kan områdedirektør kobles inn, og vil da
konsultere ASA.
Det er vanskelig å få tak på hvem som har beslutningsmyndigheten da det er mange
aktører.
DS vurderer det slik at Skanska (byggeier) og skolen har motstridende interesser. Det
skal nå straks være en toårsbefaring, og UDE vurderer at SKANSKA kan ha vært ekstra
strenge frem mot denne befaringen.
Det stilles spørsmål om hvorvidt det er skolen som bestemmer "på tross av" at dette er et
OPS-prosjekt.
Skolens ledelse oppfattes som rigide mht. bruk av bygget. Det er viktig at det er avklart
hvem som avgjør hva. DS har behov for at det blir sagt tydelig hvem som har avgjørende
myndighet.
Det stilles spørsmål om rammene for driftsmøter og samarbeidsforum.
Det er ikke skriftlig nedfelt at skolen er bygd med skitten-/og rensone (innesko).
Brevet fra Utdanningsdirektøren fra mai 2016 legges til grunn: i brevet uttrykkes det at
denne skolen skal kunne brukes og disponeres på lik linje med andre skoleprosjekter. Det
er skolens ledelse som har ansvar for å følge opp dette.
Det må legges til rette for at denne skolen kan brukes så mye som mulig.
Skolen henvender seg til ASA/UDE i alle tvilstilfeller.

39/17 - Skolens håndtering av DS-Vedtak 31/17 ang. tilgang til området "kunnskapstrappen" på
17. mai
Saken håndteres i forlengelsen av sak 38/17 over.

3

DS-leder innleder. Han viser til mailveksling i forkant av 17. mai samt DS-vedtak i sak 31/17
ang. bruk av kunnskapstrappen.
Det har vært mange aktører (Skanska, Coor, UDE, BYM, 17. maikom., FAU og DS) inne i denne
korrespondansen Det er særlig mail fra assisterende rektor den 16. mai 2017 som legges til
grunn for denne saken. I mailen fremkommer det at skolen etter føringer fra de ulike aktørene
på driftssiden samt det de omtaler som en skjønnsmessig vurdering knyttet til typen bruk av
kunnskapstrappen (eks. "hoppeslott") på 17. mai, konkluderte med at dette på tross av DSvedtaket ikke kunne gjennomføres.
DS-leder gir tydelig uttrykk for at et driftsstyredtak må følges opp, og at håndteringen av denne
saken er sterkt kritikkverdig. Det er vanskelig å finne frem til hvem som konkret står bak en slik
tilsidesetting av et vedtak i DS. Skoleledelsens rolle i dette er avgjørende, og det er avgjørende
at DS trygges på at ledelsen ved skolen er inneforstått med "tjenestevei" og at et DS-vedtak
kun kan overprøves på direktørnivå i etaten.
Driftsstyret vil før neste møte ha innsyn i alle referater fra driftsmøter og samarbeidsforum,
samt annen korrespondanse med de ulike aktørene, fra oppstart av OPS-avtalen. Videre må det
foreligge en fast rutine på orientering til DS om hva som skjer fortløpende knyttet til
driftsavtalen fremover.
Dersom skolens ledelse er i tvil om håndteringen av en sak, har DS gitt fullmakt til at DSleder kan behandle/besvare dette etter henvendelse fra skolen
Det må foreligge skriftlig (utarbeides) en delegasjon av ansvar mellom DS og skolens
rektor.
I høst gjennomføres det et DS-møte med en 17. maiforberedende befaring med UDE/ASA
for å vedta hvordan arrangementet skal gjennomføres i 2018.
DS og skolens ledelse må være omforent om en del prinsipper slik at skolen oppleves som
åpen, levende og brukervennlig for ulike grupper innenfor skolen og i nærmiljøet.

40/17 - Nytt fra FAU
o Mye aktiviteter knyttet til sommeravslutningen på ulike trinn
o Ryddig informasjon fra skolen om lærerkabalen for neste skoleår
41/17 - Nytt fra elevrådet
o OD til høsten
o Fotballturnering 20. juni
o Elevdrevet kantine fra høsten
42/17 - Eventuelt



Møtet hevet kl. 18.50

Skolen sender ut forslag til møteplan for høsten - færrest mulig tirsdager,
skal passe inn med "Årshjul for DS"
Det blir "fotballakademi" i samarbeid med sportsklubben fra høsten
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