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Møtebok 

 

 

Møtebok fra Driftstyremøte 18.02.21 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole 

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: TEAMS. 

Møtetid: Onsdag 20.01.21 kl. 17:30 

Tilstede: Terje Bergersen, Elisabeth Bergaas , Marhin Braude for Benjamin Borno, Eivind 
Tellefsen, Morten Floberghagen, Siv Anita Minde Abelsen, Anne-Siri Thomassen, 
Lars Bjarne Kristoffersen og Tore Løkkum. 

 
7/21 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste.  

• Møtebok godkjent. Saksliste godkjent.  

 
8/21 Økonomi. 

 Rektor oppsumerte kort Østensjø skole sin økonomiske situasjon, slik at alle møtedeltakere var 

oppdaterte på budsjett for 2021. Videre orienterte rektor om at det ikke hadde skjedd noe nytt vedr. 

budsjett siden forrige driftstyremøte.  

 Rektor ønsker tettere oppfølging på økonomi fra Utdanningsetaten (UDE) og er i dialog om dette ref. 

nedbetalingsplan og gode prognoser/styringsverktøy på økonomi.  

 Etter spørsmål fra Eivind Telefsen om muligheter for omdisponering/kutt i driftbudsjett ble det en kort 

drøfting rundt dette. På denne bakgrunn er driftstyre sin konklusjon at merutgifter er knyttet til lønn, 

og at det er lite å hente på å kutte i driftbudsjett. For å komme i økonomisk balanse er det driftstyre 

sin konklusjon at merforbruk må hentes inn på kutt i lønskostnader. Det vises her til møtebok fra 

forrige møte og skiserte tiltak nedfelt der.  

 Driftstyre uttrykker full tillit til rekor og skole når det gjelder den økonomiske situasjonen og 

håndteringen av denne.  

 
9/21 Strategisk plan. 

 Rektor presenterte Østensjø skole sin Strategiske plan for 202/2022 og forklarte hvordan denne 

hadde blitt utarbeidet med bakgrunn i Utdanningsetatens strategiske kart og strategiske føringer 

(risikoanalyse – tiltak – måloppnåelse – indikatorer).  

 Rektor gikk også inn på indikatorer for måloppnåelse som nasjonale prøver, trivselsundersøkelsen 1. 

– 4. trinn og elevundersøkelsen for 7. trinn. Østensjø skole har gode resultater på disse indikatorene, 

og målene i strategisk plan er høye. 

 Videre  påpekte rektor at det det strategiske arbeidet må gjennomføres i en situasjon utenom det 

vanlige. Covid -19 påvirker skolenes muligheter til strategisk arbeid på flere måter. Det er 

begrensede muligheter for å møtes fysisk, og skoledriften er langt mer ressurskrevende enn vanlig.  

 Rektor trakk frem ny nasjonal læreplan (LK20) som hovedområde når det gjelder det strategiske 

arbeidet, og at satsningsområdene vil være engelskfaget, læringsmiljø, dybdelæring, tverrfaglig 
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tenkning, elevmedvirkning, kreativitet, bærekraft og innovasjon og utvikling av skolens 

profesjonsfelleskap.  

 
 
10/21 Nytt fra skolen 

 Rektor informerte driftstyre om at det hadde vært smittetilfeller av COVID – 19 på 3. trinn, og at en 

klasse hadde vært i karnatene. Skolen fulgte kommuneoverlegen sine intrukser og sendte ut 

relevant informasjon på denne bakgrunn til alle involverte. Driftstyre var fornøyd med skolens 

håndtering av situasjonen.  

 Rektor orienterte videre om skolen sin drift under rødt nivå i januar 2021 og at en hoved -utfordring 

er rom og bemanning. I denne perioden leide også skolen Manglerudhallen, slik at elevene hadde et 

sted å varme seg/benytte toalett osv. på uteskoledager. Videre opplevde skolen at 

hjemmeundervisning i Teams har fungert godt, og at vi har klart å ha elevene mest mulig på skolen.  

 Driftstyre ble også orientert om at skolen har gjennomført en evaluering av perioden med hele 

personalet. Denne evalueringen vil benyttes til å forbedre overgangen mellom smittenivåer og 

skoledrift under pandemien. Evalueringen er inisiert av MBU og vil behandels der. Et samlet 

driftstyre syntes dette var en god ide til forbedringer.  

 Driftstyre er av den oppfatning at alle ansatte på skolen gjør en eksemplarisk god jobb under 

pandemien til elevenes beste.  

 Utbygging: Ny parkeringsplass begynner å ta form. Det arbeides mye inne i de nye byggene. 

Byggene skal være klare til innflytting i midten av mai 2021.  

 
11/21 Nytt fra FAU:  

 FAU er for tiden mest opptatt av skole under COVID – 19, utbygging og trafikksikkerhet i Aksel 

Brinks vei. Denne er for øvrig trykk og FAU er tilfreds med dette. Ellers er det etablert en 17. mai 

komite som arbeider mot en digital feiring. FAU er også i dialog med korpset vedr. FAU. Videre 

ønsker FAU et skolens arbeid med nettvett legges til et lavere trinn enn 5. trinn f. eks 3. trinn. FAU er 

av den oppfatning at dette arbeidet starter på et tidligere tidspunkt enn mellomtrinnet. Skolen ønsker 

å imøtekomme dette, og vil legge opp til arbeid med nettvett på 3. trinn gjennom Barnevakten. Ellers 

intet å melde fra FAU. 

 
12/21 Eventuelt  

• Møteplan våren 2021: Neste møte blir onsdag 28.04.21. Kl. 1730.  

 
 

Referent: Tore Løkkum, assisterende rektor 
 


