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Møtebok 

 

 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole  

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, personalrommet. 

Møtetid: 

Tilstede 

Onsdag 09.09.20 kl. 17:30 

Terje Bergersen, Stian Skrefsrud, Benjamin Borno,  Morten Floberghagen, Siv 

Anita Minde Abelsen, Anne-Siri Thomassen, Lars Kristoffersen og Tore 

Løkkum.  

Fraværende: Eivind Tellefsen 

Referent: Tore Løkkum 

 

MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

19/20 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste.  

 Møtebok godkjent. Saksliste godkjent. 

 

 

20/20 Økonomi orientering 

 Rektor hadde en kort gjennomgang av skole og AKS budsjett. Det vises til månedsrapport 

7 for skole og AKS. Skole har hatt et merforbruk i vårsemesteret på assistenter. Det er også 

foretatt noen justeringer som gir endringer i budsjettrammen. Dette gjelder: 3 Diagnoser, 

Statlig videreutdanning, Mindreforbruk 2019, Melkeskap og tilskuddtil Fagfornyelsen (ny 

læreplan). Prognoseavvik pr. 31.12.20 etter forventende budsjettjusteringer og tiltak er:  – 

678 764 (-1,25%). Når det gjelder AKS så hadde de et merforbruk i 2019 pålydende  – 

1087 000. Det har blitt gitt Kompensasjon for gratis AKS- høst 2020 fra Oslo kommune. 

For at budsjettet skal komme i balanse har AKS gjennomført tiltak som skissert i tidligere 

møter.  Det er også foretatt noen justeringer som gir endringer i budsjettrammen. Dette 

gjelder: Kompensasjon for inntekstap grunnet pandemien og Styrket tilbud for 

skolestartere. Prognoseavvik pr. 31.12.20 etter forventende budsjettjusteringer og tiltak er:  

- 697 535. Dette betyr at AKS har tatt inn vesentlig av merforbruket fra 2019, og nærmer 

seg balanse. Østensjø skole har for øvrig ganske lik økonomi som sammenlignbare skoler i 

Oslo kommune.           

      

           

 

21/20 Nytt fra skolen 

 

 Skolestart: Vi har hatt en god skolestart etter forholdene (COVID – 19 og utbygging). 7. 

trinn har vært på leirskole og hadde et veldig vellykket opphold. Pga. COVID – 19 måtte 

vi bestille 3 busser, en til hver klasse (kohort). Merutgift som føres opp på COVID – 19 

konto.  
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 Utbygging: Skolen merker mer til utbyggingen fra skolestart høsten 2020. Det er mer 

krevende når det gjelder organisering av skoledagen, støy og mindre uteareal til elevene. 

På bakgrunn av utbygging og COVID - 19 har skolen innført to dagsrytmer. Dvs. at 1. – 4. 

trinn starter og har andre friminutt enn 5. – 7. trinn. Dette er et tiltak som har hatt særlig 

positiv effekt, da det blir færre elever ute samtidig, bedre plass, og god ivaretakelse av 

smittevern. I løpet av høsten vil droppsonen stenges, og lekestativene på plenen flyttes. 

Gymsalen vil også bli stengt fra uke 39 – 41.  AKS som benytter gymsalen vil antakelig bli 

kompensert for dette. Skolen vil informere foresatte om dette gjennom skolemelding og 

hjemmeside. Ellers er det satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med uniformering av nye 

klasserom. Rektor ønsker også at det bygges en ny ballbinge ved bygg nord. Dette inngår 

ikke i planen som er vedtatt, så det er usikkert om vi får til dette. Helsehuset vil bli 

overfødig når nybyggende er på plass, men skolen må antakelig betale leie til 

undervisningsbygg. Dette er derfor en sak som vil bli fulgt opp når det gjelder budsjett og 

alternativt bruk (helsesykepleier). Utbyggingen går ellers sin gang og vi klarer å drifte 

skolen på en god måte. Elevene merker lite til det, er trygge og gis en god opplæring. 

Rektor viste bilder inne fra byggene, og vi nærmer oss en topp moderne skole. Estimert 

overtakelse av nybyggene er medio april/mai 2021.  

 

 Skolen under COVID – 19: Fra skolestart 2020 har skolen vært på gult nivå. Det vises her 

til UDIR sine nettsider for nivåinndeling og informasjon om COVID – 19 (www.udir.no).  

Gult nivå innebærer mange tiltak som at foresatte ikke kommer inn på skolen, 

foreldremøter i TEAMS, endret dagsrytme, vaskerutiner, soneinndeling i friminutt, intern 

møtevirksomhet i TEAMS etc. Skolen driftes derfor ikke som normalt på gult nivå.  

Driftstyre gir skryt til skolen/personalet for håndteringen av pandemien. Elevene opplever 

en trygg og god skolehverdag.  

 

 COVID – 19 konto: Driftstyre oppfordrer skolen til å føre opp alle utgifter knyttet til 

pandemien, slik at skolen får refundert alle merutgifter (smittervernutstyr, renhold, vikarer, 

skyss til leirskole, ekstra bemanning etc.) 

 

22/20 Nytt fra FAU 

 FAU er pr. i dag ikke konstituert.  

 

23/20  Eventuelt 

 

 Neste møte i Driftstyret blir onsdag 04.11.20 og 20.01.21 kl. 1730. 

 


