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Møtebok 

 

 

Møtebok fra Driftstyremøte 19.05.21 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole 

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: TEAMS. 

Møtetid: Onsdag 19.05.21 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. 

 
13/21 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste.  

• Møtebok godkjent (Referat fra 18.02.21 – rett opp til "trygg skolevei" under nytt fra FAU).  

• Saksliste godkjent.  

 
14/21 Økonomi. 
 
Rektor gjennomgikk kort månedsrapport fra AKS og skole: 
 
Månedsrapport AKS:   

• Det vises her til utsendt rapport.  

• Prognose: Lønn, det går noe mer til lønn en budsjettert med. Dette skyldes i hovedsak C -19.  

• Inntekter: Noe høyere inntekt fra foresatte noe som har sin årsak i flere elever på AKS.  

• Sluttsum AKS: Ser bra ut pr. i dag. Skolen har skyggeregnskap og vi jobber med å få ned 
underskudd på 1,4 mil. Har kuttet i ansatte. Det vises her til tiltak skissert i tidligere møter.  

• AKS drives økonomisk stramt, men klarer å opprettholde et godt tilbud til elevene. Dette gjelder 
også under C- 19. AKS setter det de kan på C - 19 kontoen.  

• Rektor, AKS - leder og kontorsjef har månedlige møter og følger godt med for å unngå samme 
økonomiske overraskelse i år som i fjor.  

• Rektor ønsker tettere oppfølging på økonomi fra Utdanningsetaten (UDE) og er i dialog om dette 
ref. nedbetalingsplan og gode prognoser/styringsverktøy på økonomi.  

 
Månedsrapport skole:  

• Skole har et underskudd på 1,1 millioner ref. tidligere møter.  

• Skole har også et merforbruk på 1 million og 56 tusen knyttet til C - 19. Når dette dekkes har vi tatt 
inn en stor del av merforbruket.  

• Skolen får støtte fra Utdanningsetaten til noen enkeltelever som er knyttet til diagnoser. 

• Skolen vil også få refusjon knyttet til videreutdanning av lærer.  

• Prognose: Lønn økt med 1,5 mil. Dette pga. C - 19. Setter inn vikar fordi vi har kuttet i ansatte. Dette 
settes på C – 19 konto.  

• Skolen er godt i gang med å iverksette tiltak for å få redusere underskudd i henhold til 
nedbetalingsplan. Det vises her til skisserte tiltak i tidligere møter. Skole har redusert betydelig i 
skoleassistenter, elever med stort behov går ut, og det er kuttet en halv lærerstilling. 
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• Rektor ønsker tettere oppfølging på økonomi fra Utdanningsetaten (UDE) og er i dialog om dette ref. 
nedbetalingsplan og gode prognoser/styringsverktøy på økonomi.  

 
 
15/21 Nytt fra skolen 

• Skolen/AKS er tilbake til gult nivå og følger smittevernregler etter dette nivået. Vi har tilfeller av 

karantene og pr. i dag gjelder dette 1. trinn. Til skolestart håper vi at vi kan følge grønt nivå og være 

tilbake til tilnærmet normal drift.  

• Når det gjelder utbygging så har Utdanningsetaten og Hent vært på befaring. Utbygging er godkjent 

og det vil bli en ny befaring 3. juni.  

• Det er meget viktig for skolen at utbygging blir godkjent ellers blir  innflytting forsinket. Vi har 

imidlertid god tro på at planen kan følges.  

• Skolen får et minimum av parkeringsplasser og det er Plan og bygg og Etaten som styrer denne 
prosessen. Dette gjelder både dropplass og parkeringsplass. 

• Droppsonen asfalteres denne uken, lærere pakker og gjør seg klare til flytting. Selve flyttingen er det  

Relokator som står for og de vil iverksette så fort de får signal til dette. 

• Utdanningsetaten leier bygg av undervisningsbygg. Rektor får støtte av Etaten som leietaker.  

• Testing av brannalarm pågår kontinuerlig og dette er betryggende. Vi får sikre nybygg.  

• Det er for øvrig mye å tenke på rundt utbygging og flytting. Vi kommer til å få en flott skole og 

skolegård.  

• Offisiell åpning av de nye byggene vil være 17. august kl. 10.00 med ordfører. Driftstyre kan se 

byggene etter åpningen. 

• Fremmedspråk: Dette er avviklet på naboskolene og det er ingen forventning fra ungdomsskolen om 

at barneskolene skal tilby dette. Østensjø skole ønsker derfor også å avvikle dette. Dette vil også 

betyd en reduksjon på ca. 20% lærerstilling. Det er ikke et krav om å ha disse timene, og skolen 

ønsker heller å ha en språkuke for elever på 7. trinn.   

• Vedtak i driftstyre: Fremmedspråk på 7. trinn avvikles på Østensjø skole. 

• Personale 2021 - 2022: Når det gjelder personalet så er dette veldig stabilt på skolen, men vi har 

tilsatt noen nye lærere til neste skoleår.  

• Assisterende rektor Tore Løkkum avslutter sin stilling på Østensjø skole 31.07.21 og starter opp som 

rektor på Luhr skole 01.08.21. Stillingen vil lyses ut fortløpende.  

 
16/21 Nytt fra FAU:  

• FAU er for tiden mest opptatt av trafikksikkerhet, og Hent og trafikkpikene har sikret veien ved 

droppsonen under utbygging av denne. FAU har god økonomi selv uten inntekter fra uteblivelsen av 

17. mai feiring på skolen.  

• FAU ønsker også å få til et foredrag om nettvett på 3. trinn. Det er enighet om at dette arbeidet må 

starte tidligere enn mellomtrinnet.  

• Eivind Tellefsen tipser om et åpent nettforedrag i regi av KRIPOS. Han vil sende link til foredraget til 

rektor som sender det videre til FAU. Det oppfordres til at noen fra FAU og ansatte ved skolen deltar.  

17/21 Eventuelt  
• Neste møte blir 15. september 2021. Kl. 1730.  

 
 

Referent: Tore Løkkum, assisterende rektor 
 


