
MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole 

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: TEAMS. 

Møtetid: Torsdag 21.01.21 kl. 17:30 

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

 

1/21 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste.  

• Møtebok godkjent. Saksliste godkjent.  

2/21 Valg av leder og nestleder i driftsstyre.  

• Morten S. Floberghagen velges som leder og Lars Bjarne Kristoffersen velges som 

nestleder.  

3/21 Økonomi  

• Rektor gjennomgikk forslag til budsjett for Østensjø skole/AKS 2021. Møtedeltakere 

hadde fått budsjettforslaget på forhånd og blitt orientert om at skole og AKS tar med seg 

et merforbruk inn i budsjettet for 2021. Regnskapet viser at merforbruket i skole er 

pålydende 3,6 mil og i AKS 1,3 mil.  

• Rektor forklarte at årsaken til merforbruket er sammensatt og at det kom overraskende på 

skolen/ AKS jf. Driftstyremøter i 2020. Etter en grundig gjennomgang ser det likevel ut til 

at årsakene kan knyttes til følgende faktorer: 1. For lav prognoser i månedsrapportene 

(dette har ført til at økonomien har sett bedre ut enn den har vært), 2. lønn knyttet til bruk 

av assistenter/pedagoger særlig knyttet til elever med spesielle behov, 3. lønn knyttet til 

vikarbruk, 4. Utgifter knyttet til renhold og 5. Utgifter som kan knyttet til skoledrift under 

COVID - 19.  

• Videre gjennomgikk rektor tiltak for å få ned merforbruk, komme i balanse og få bedre 

kontroll på økonomien. I første omgang vil skolen gå inn på en finansieringsordning i regi 

av Utdanningsetaten. Dette er en låneordning over fire år og som gjør at vi starter 

skoleåret 2021 med 550 000kr i minus, og ikke 3,6 mill. Nedbetalingsplanen er derfor 550 

000 kr første år, 1 mill andre og tredje år og 1050000 fjerde år. 

• Deretter vil skolen gjøre omdisponeringer i personalet, kutte ned på assistent og vikarbruk 

og ikke ansette i stillinger som avsluttes. Videre vil rektor, AKS - leder og kontorleder ha 

månedlige møter for å ha kontroll på budsjett, slik at dette ikke gjentar seg.  

Driftstyrevedtak: Budsjett for 2021 vedtas. 

 

4/21 Informasjon fra skolen  

 Strategisk plan: Det strategiske arbeidet skal i år 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. Strategisk plan utarbeides derimot som normalt med bakgrunn i 

Utdanningsetatens strategiske kart og strategiske føringer. Ny nasjonal læreplan (LK20) 

vil få stort fokus i Østensjø skole sin strategiske plan, og fremover vil vi ha stort fokus 

dybdelæring, tverrfaglig tenkning, elevmedvirkning, kreativitet, bærekraft og innovasjon 

og utvikling av skolens profesjonsfelleskap. Rektor vil presentere strategisk plan og si mer 

om dette på neste møte i driftsstyre. 

 

 Koronasituasjonen: Skolen har vært på gult nivå siden skolestart høsten 2021. Det vises 

her til UDIR sine nettsider for nivåinndeling og informasjon om COVID – 19 

(www.udir.no). Gult nivå innebærer mange smitteverntiltak og skolen driftes ikke som 

normalt. Dette kan til tider oppleves stressende for personalet, og utfordrende når det 

gjelder skoleutvikling. Likevel er mener de fleste lærerne at vi klarer å ivareta dette på en 

god måte under de rådene forhold. Ledelsen har godt samarbeid med tillitsvalgte og 

verneombud, og skolen klarer å gi elevene en god opplæring. Driftstyre gir skryt til 

skolen/personalet for håndteringen av pandemien. Elevene opplever en trygg og god 

skolehverdag. 

 

 Utbygging: Utbyggingen går sin gang og vi klarer å drifte skolen på en god måte, selv om 

vi merker mer til utbyggingen nå. Elevene merker lite til utbyggingen, de er trygge og det 

gis en god opplæring. Etter planene skal vi kunne flytte inn i midten av mai 2021. 

Foresatte leser skolemeldinger og utbyggingen går sin gang. Det er satt ned 

arbeidsgrupper fra personalet som arbeider med interiør og inventar. Vi gleder oss til 

byggeprosjektet er ferdig og er sikre på at det blir veldig bra for både elever og ansatte. 

 

5/21 Nytt fra FAU  

FAU er for tiden mest opptatt av skole under COVID – 19 og utbygging. FAU er tilfreds med 

skoledrift under pandemien og er opptatt av byggeprosjektet. Ellers intet å melde fra FAU. 

 

6/21 Eventuelt  

• Grunnet fare for datavirus ønsker Eivind Tellefsen å få tilsendt dokumenter i PDF - 

format.  

• Møteplan våren 2021: Neste møte blir onsdag 18.02.21 og 28.04.21. Kl. 1730.  

 

 

Referent: Tore Løkkum, assisterende rektor 

http://www.udir.no/

