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Møtetid: Torsdag 21. september 2016, kl. 19:00 

Referent: Tanja Witchen 

Telefon: 23 12 63 00 

 

 

 

MØTEBOK I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

 

21/17 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

 Godkjent 

 

22/17 Økonomi 

Foreløpige månedsrapporter ser bra ut, men det pågår en større ryddeprosess nå. Skolen har 

fått ansatt ny kontorleder og hun gjennomgår posteringer på budsjettet da det er oppdaget 

flere feilføringer. 

Når dette er sjekket, så vil skolen ta en grundig gjennomgang av skolens økonomi og 

driftsstyret orienteres på neste møte. 

 

Punkt 5 i budsjettet viser negativt avvik mht til lønn. Dette er fordi skolen har ansatt flere 

assistenter fordi vi har elever med særskilte behov som trenger tett oppfølging i 

undervisning og friminutt. Noen elever har diagnoser som gir ekstra økonomisk tilskudd til 

skolen, men tilskuddet dekker ikke alle utgifter. Andre elever har behov for assistent, men 

det følger ikke med midler. 

 

 

23/17  Infosaker fra skolen ved rektor 

 Skolestart. 

Det har vært en bra, men hektisk oppstart på dette skoleåret. For første gang så er vi tre 

paralleller på hvert trinn. Ved oppstart var vi 531 elever 

Pedagogisk personale fikk før skolestart to foredrag. Ett av Vigdis Refsahl i forbindelse 

med prosjektet Helhetslesing som skolen er med på. Dette ble videreført i Strømstad da det 

kom to forelesere og hadde en grundigere innføring. Målet med dette prosjektet er at 

skolen skal videreutvikle en helhetlig systematikk for tett oppfølging av elevers 

leseprogresjon og styrking av deres avkodingsferdigheter. 
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Den andre forelesingen var i regi av Thomas Nordahl og han snakket om hva som har 

effekt på læring, bruk av forskningsbasert kunnskap i undervisningen og oppfølging av 

elevenes læringsutbytte. 

 

 Foreldreundersøkelsen  

Resultatene ligger på hjemmesiden til skolen. Vi hadde 61,2 i svarprosent, og ligger over 

Oslosnittet på alle områdene. Noen foresatte er ikke fornøyd med hvordan skolen jobber i 

forhold til forebygging av mobbing. Videre mener noen at det er for lite informasjon rundt 

klageordning på saksgang. 

 

Skolen jobber med å forbedre dette og blant annet snakket rektor om ny klageordning i 

forbindelse med Opplæringsloven kapittel 9A.  

 

 Prosjekter skolen er med på dette skoleåret, helhetslesing og NISK. 

Helhetslesing er forklart ovenfor. NISK er et opplegg i regi av PPT og dette er 

begrepsinnlæring for elever som har et mindre ordforråd av ulike årsaker. Dette er 64 

leksjoner over 8 uker og noen lærere ved skolen har ansvar for dette opplegget. 

 

 Utbygging/ skole i drift. 

Skolens ledelse, verneombud og vaktmester er i hyppige møter vedrørende dette. Vi mister  

tre klasserom når den gule paviljongen rives sommeren 2018. Det er ingen planer om at 

elever skal busses til annen skole, så vi må finne interne løsninger. Det er snakk om å gjøre 

om noen spesialrom til klasserom, men dette er ikke avgjort enda. Det er nytt møte i uke 

40. 

  

24/17 Nytt fra FAU/Elevrådet 

 Hanne Huitfeldt er gjenvalgt som leder i FAU 

Ass. rektor Tanja skal i møte med elevrådet mandag 16.10 for å orientere dem om  

Opplæringsloven kapittel 9.3 og orientere om en plakat som skal henge i alle klasserom. 

Denne dreier seg om mobbing.  

 

25/17  Eventuelt 

 

Alle ansatte på AKS var på seminar fra fredag 22.september til lørdag 23.september. 

Foredragsholder på fredag,  Inger Lise Andersen, snakket om barn som har opplevd 

traumer. Hva kan skolen gjøre for å hjelpe disse barna best mulig? Det var veldig lærerikt 

og interessant var den unisone tilbakemeldingen. 

 

Alle medlemmer av driftstyret er på valg etter denne perioden. Klubben på skolen tar dette 

opp i løpet av høsten, FAU og politiske representanter må orienteres. Ingen har fått 

godtgjørelse enda, dette skal ordnes i løpet av den gjenværende perioden.  

 

 

 

 

 

Jannicke Hummelvoll Krogh      Terje Bergersen 

leder         sekretær 
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