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Møtebok 

 

 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole  

 

Tilstede: Roger Storslett, Kari Gran, Siv Anita Minde Abelsen, Lars B. Kristofersen, Petter 

Tiltnes, Svein Olav Birkemoe Terje Bergersen og Tanja Witchen 

Møtested: Østensjø skole, rektors kontor 

Møtetid: Torsdag 18.01.17 2018, kl. 19:00 

Referent: Tanja Witchen 

  

 

 

 

 

 

REFERAT MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

 

1/18 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste for i dag  

 Godkjent 

 

2/18 Valg av leder og nestleder: 

 Dette ble utsatt til neste møte. 

 

3/18 

 Økonomi: 

 Skolens budsjett kan ikke vedtas før bystyret har behandlet ny ressursfordelingsmodell i 

slutten av januar. 

 Skolen har et merforbruk på 1,2 mill. Hovedsakelig på grunn økte lønnsutgifter for barn 

med spesielle behov. 

Rektor orienterte likevel kort om budsjettet: 

 Det er en økning på 1 mill i lønnskostnader, det skyldes at vi nå er utvidet til tre parallell 

på alle trinn. 

 Mange feilføringer i forrige budsjett førte til manglende oversikt og kontroll på økonomi. 

Det ble bla oppdaget over 60 ubetalte fakturaer i løpet av høsten -17.Ny kontorleder fører 

nå skyggeregnskap slik at man har bedre oversikt. 

 Det er kjøpt inn nye klassesett av bøker på flere trinn fordi vi nå er en tre- parallell på alle 

trinn. I noen tilfeller så holder det ikke med ett nytt klassesett, men bøkene i et fag for alle 

trinn må byttes ut. Dette kan skyldes både slitasje og revidering.  

 Det er søkt om PUKKEL kostnader for å dekke denne merutgiften. Dette er ikke avklart 

enda. 

 Driftsinntekter; Her er det ikke store summer på inntjening, det er kun utleie til bursdager 

som utgjør en marginal inntekt her. 

 Interfaktura fra skolen til AKS; Gjelder klassesett med Ipad. 
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 I hovedsak er det få muligheter til å sjonglere med poster på budsjettet, størsteparten av 

pengene går til lønn og utstyr til elever. 

 

 

4/18 Strategisk plan 2018 

 

 Det er politisk bestemt hvilke hovedområder skolen må sette seg mål innenfor. Disse 

områdene er: 

1. Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter tidlig i skoleløpet. 

For å bidra til å nå dette målet, så er skolen med på en kursrekke i regi av 

Utdanningsetaten. 

Her kommer blant annet helhetslesing, NISK og revidering av vår leseplan inn som viktige 

moment for oss. 

 

2. Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke 

kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet. 

Samme som pkt 1, samt fokus på hvordan jobbe grundig med en tekst.  

 

3. Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing. 

Vi er en PALS skole og jobber grundig med de faste fokusområdene. I tillegg utarbeides 

og implementeres det en ny regelmatrise i forhold til god atferd på sosiale medier 

 

4. Flere elever skal delta i Aktivitetsskolen. AKS skal, i samarbeid med skolen, bidra til mer 

læring, gode norskspråklige ferdigheter og elevenes sosiale og fysiske utvikling. 

Vi har en dekning på over 90% på AKS, dette er høyt i forhold til mange andre. Likevel 

jobbes det kontinuerlig for å øke deltagelsen. Dette gjøres via gode lærings støttende 

aktiviteter og spennende tilbud på ulike kursrekker. I tillegg jobbes det "oppover i 

systemet" i forhold til støtte slik at det er mulig å etablere noen halvdagsplasser. 

 

 

5/18 Møteplan for 2018 

 

Neste møte er 08.02.18. Her skal budsjettet behandles, strategisk plan godkjennes og  

Driftsstyret må foreta et ledervalg. 

 

Dato for øvrige møter våren 2018: 01.03.18 og 24.05.18 

 

6/18 Skole i drift 

Brevet fra Klubben som var vedlagt møteboken etter forrige Driftsstyre, har gjort at 

Driftsstyret ble bekymret for situasjonen rundt skole i drift. Det er et uttalt ønske blant 

personalet at det bør settes opp en paviljong for å sikre kvaliteten på undervisning og gode 

lokaler for elever og ansatte.  

Ut fra planene som nå foreligger, er Driftstyret bekymret for at vi kan miste rom til 

grupper/spesialundervisning, lærerarbeidsplassene blir forringet, korridorene i nede- og 

øvre bygg blir svært trange pga krav om å sette inn garderobeskap. AKS vil også miste 

store deler av sitt lokale og dette er uheldig for både elever og ansatte.  

Nybygg- og rehabiliteringsfasen vil strekke seg over flere år. Dette vil skape stor slitasje 

blant elever og ansatte.  

 

Driftsstyret vil derfor komme med en protokolltilførsel til referatet: 
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Vi anser at løsningene som har blitt presentert så langt i prosessen, er å betrakte som 

nødløsninger. Vi mener at saken ikke er godt nok belyst og at vi derfor ikke kan behandle 

den. Driftsstyret vil ha detaljerte tegninger med eksakte mål. Skissene som er fremlagt 

foreløpig, er for unøyaktige. 

Driftsstyret støtter ønsket om en ny, midlertidig paviljong for elevene. 

Rektor ber om nytt møte med ansvarlige for prosessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Leder ikke valgt       Terje Bergersen 

         sekretær 

  

 


