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Onsdag 04.11.20 kl. 17:30
Terje Bergersen, Stian Skrefsrud, Benjamin Borno, Eivind Tellefsen, Morten
Floberghagen, Siv Anita Minde Abelsen, Anne-Siri Thomassen, Lars
Kristoffersen og Tore Løkkum.

Fraværende:
Tore Løkkum
Referent:
MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE
24/20 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste.
 Møtebok godkjent. Saksliste godkjent.

25/20 Økonomi orientering
 Rektor hadde en kort gjennomgang av skole og AKS budsjett. Det vises til
månedsrapporter for september 2020. Prognoseavvik pr. 31.12.20 etter forventende
budsjettjusteringer og tiltak er: – 412 413 (– 0,77%). I tillegg har skolen blitt kompensert
med 80 000 kr fra staten til oppfølging av sårbare barn under COVID – 19. Dette er ikke
med i månedrapporten for skole. Øvrige utgifter tilknyttet COVID – 19 føres fortløpende
på egen konto for pandemien. Forhåpentligvis vil skolen sine utgifter kompenseres for.
 Når det gjelder AKS så er antatt prognoseavvik pr. 31.12.20 etter forventende budsjett justeringer og tiltak: - 625 000. Dette betyr at AKS har tatt inn vesentlig av merforbruket
fra 2019, og nærmer seg balanse. Kvaliteten på AKS er god selv om vi ikke kan ha like
mange klubber som under normal drift.

26/20 Nytt fra skolen


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.
Skolegården ved Helsehuset skal etter planen åpnes i uke 47. Fremdriftsplaner er for øvrig
ikke entrepenør så gode på. Tidsfrister og informasjon overholdes ikke alltid. Dette har
blitt signalisert fra skolen, og Undervisningsbygg støtter oss i dette. Lekestativet kan ikke
flyttes før fjernvarmen i plenen er ordnet. Arbeidet er startet så plenen er vesentlig mindre.
Ferdigstillilse av arbeidet er beregnet til mai/juni 2021. Planen er at bygg vest kan tas i
bruk i løpet av mai/juni. Grå paviljon vil da tas ned. Terje skriver i disse dager en søkand
om midler til å finansiere spesialrom i de nye byggene. Dette gjelder naturfagsrom,
musikkrom etc. Det er her snakk om pakkebeløp. I tillegg søkes det om midler til
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skolehagen. Utbyggingen går ellers sin gang og vi klarer å drifte skolen på en god måte.
Elevene merker lite til pandemien på skolen, er trygge og gis en god opplæring.


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, foreldre –
møter og utviklingssamtaler avholdes i TEAMS, endret dagsrytme, vaskerutiner,
soneinndeling i friminutt, intern møtevirksomhet i TEAMS etc. Skolen driftes derfor ikke
som normalt på gult nivå. Skolen er videre forberedt på rødt nivå og hjemmeundervisning.
I tillegg er det planlagt for karantene situasjoner. Når det gjelder AKS er det åpnet for at
foresatte kan hente ting på skolen (1. – 2. trinn). Smittevernhensyn er ivaretatt. Skolen har
også gått til innkjøp av dispensere for antibac. AKS har også fått ny bod for innsjekk/
utsjekk. Denne males av vaktmester fortløpende. 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.)

27/20




Nytt fra FAU
FAU har hatt 1 møte og valgt ny leder; Bjørnar Øyen.
Møteplan for skoleåret 2020/2021 er satt, og FAU har møter 2. tirsdag i hver måned.
FAU er for tiden mest opptatt av skole og COVID – 19.

28/20 Eventuelt




Terje orienterer om aktuelle saker i elevrådet: - internasjonal uke, - rengjøring av skolegård
(grus), - trygg skolevei og nye toaletter. Dette er ønsker fra elevene. I tillegg har elevene
meldt om dårlig lukt i klasserom pga. stengte elevskap. Skapene har derfor blitt tatt i bruk
igjen nå.
Neste møte i Driftstyret blir onsdag 20.01.20 kl. 1730.

