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Møtereferat 

 

 

Til stede: Medlemmer i driftsstyret ved Østensjø skole 

Forfall: Heidi 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, rektors kontor 

Møtetid: Torsdag 19. januar 2017, klokken 19.00 

Referent: Tanja Witchen 

Telefon: 23 12 63 03 

  

Click here to 

enter text. 

Click here to enter text. 

Neste møte 02.03. 2017 

 

 

Referat driftsstyremøte. 

 

 

 

 

01/17 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

 Saksliste godkjent. Møtebok oppdateres da en setning om AKS budsjett hadde falt ut. 

 

02/17 Budsjett 2017 

Budsjett for 2017 funksjon 202 og 222 henger nøye sammen. Brorparten av skolens   

budsjettmidler går til lønn og husleie. 

 

Kommentarer til budsjettet: 

Budsjett – funksjon 202: 

 

 12794 –intern utgift innen UDE: 

Etaten har overtatt en del funksjoner, blant annet IKT utgifter (bla lisens pr elev) 

som skolen belastes i desember. Her var det satt av for lite penger, så utgiftsposten 

er her justert opp til 500` 

 

 10110- Lønn pedagogisk personale: 

Her er det en betydelig økning i forhold til fjorårets budsjett. Dette skyldes økt elev 

antall og derfor økt behov for pedagoger. 

 

 10120- Lønn øvrige kommunale stillinger: 

Økning her fordi det er behov for flere til å utføre administrative oppgaver ettersom 

skolens elevtall og antall personale stadig øker. Monika jobber nå i full stilling og 

skolen får dekket halvparten av hennes lønn via arbeidsavklaringspenger gjennom 

NAV. Denne ordningen er varig inntil 3 år. 
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 10123- Lønn skoleassistenter: 

Økning i utgifter her også fordi det er stadig flere barn med særskilte behov som  

trenger assistentoppfølging. 

 

Budsjett- Funksjon 222: 

 

 11050-51-52- Undervisningsmateriell 

Økning her skyldes igjen økt elevantall og i tillegg at gamle læreverk må 

oppjusteres og noen ganger erstattes. 

 

 11295 – Andre tjenester: 

Her er 40`satt av til planlegging og gjennomføring av skolens jubileum i 2018 

 

Kommentarer til AKS budsjettet: 

 

Inntekten her er hovedsakelig basert på foreldrebetaling. Tidligere har det vært en 

del utestående fordringer. NAV er inn i bildet i større grad her, så nå er det færre 

utestående fordringer. 

AKS hadde et mindre forbruk på ca. 250` En del av disse pengene skal brukes på 

innkjøp av pc`er til elevene. Skolen vil også nyte godt av disse. 

 

Innspill/spørsmål fra medlemmer i Driftstyret: 

 

 Er det slik at skolen får noen form for tilskudd til økt assistentbehov på bakgrunn 

av økt antall elever med særskilte behov? 

Svaret her er nei. Det er tre kategorier av diagnoser som kan utløse midler, men 

skolen har i dag ingen elever som går innenfor disse kategoriene. 

 

 Er det mulig med økte inntekter mht til utleie?: 

Det er en økt pågang i forhold til å arrangere barnebursdager på skolen, men dette 

utgjør små summer i inntektsøkning.  

 

Rektor ba om at Driftstyret godkjente budsjettet slik at det kan sendes inn til etaten. 

Dette ble godkjent. 

 

 

03/17 Strategisk plan 

 

Denne tar utgangspunkt i Strategisk kart som utarbeides av Utdanningsetaten. Planene skal 

være et styringsdokument for skolens ledelse og et rammeverk for pedagogene. Planen 

styrer mye av innholdet i blant annet fellestider som skal brukes til pedagogisk 

utviklingsarbeid. 

Resultat som fremkommer på Elevundersøkelsen, Medarbeiderundersøkelsen og ulike 

kartleggingsprøver skal synliggjøres i form av tiltak i Strategisk plan.  

I fjor hadde skolen fokus på matematikk og vi deltok på en kursrekke.  

Matematikk er fortsatt et fokusområde, men hovedfokus i år vil være på lesing og skriving. 

Vi skal blant annet delta på en kursrekke om helhetslesing høsten 2017. 
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Våre elever skal også oppleve et trygt og godt læringsmiljø fritt for mobbing. Vi er en 

PALS skole.  

Videre vil vi fokusere på Nettvett da vi ser at mye av det som foregår i sosiale medier får 

innvirkning på skolehverdagen. 

 

Rektor ba om at Strategisk plan ble godkjent og det ble den. 

 

04/17  Nytt fra skolen: 

 

Byggeprosjekt: 

Det er fart i byggeprosessen igjen og det skal være et brukermøte 2. mars 2017 vedrørende 

uteområdet. Elevrådet er invitert til å komme med innspill her. Siste informasjon er at 

byggestart er påtenkt i 2018. 

 

Elevrådet skal også være med på FAU møte denne våren. FAU vil gjerne ha innspill i 

forhold til gave til skolen i forbindelse med 100 års jubileet. 

 

05/17   Nytt fra FAU: 

 

Trafikk: 

2016 har vært et godt "trafikk år" for FAU, nærmiljøet og skolen. Bymiljøetaten utviklet en 

app i fjor hvor beboere kunne komme med innspill vedrørende farlige områder med tanke 

på trafikk/fotgjengere. I den forbindelse har det blant annet blitt satt opp skilt med All stans 

forbudt i Fugleliveien.  

 

Tilskudd: 

FAU øker engangstilskuddet pr elev fra kr 150,- til kr 250,- Dette tilskuddet har 

tradisjonelt vært benyttet til enten leirskole eller avslutning for elevene på 6.-/7.trinn 

 

Lucia: 

FAU er av den mening at Luciafeiringen ved skolens kal være kjønnsnøytral. Det betyr at 

en gutt også skal kunne være Lucia hvis han ønsker det. 

 

Parkering og gangsti: 

Ønske om et rekkverk i steintrappa fra parkeringsplass til hovedbygget. 

Videre er det ønske om at det etableres en gangsti over tomta der den gamle rektorboligen 

sto. Rektor og vaktmester har allerede vært på befaring med Plan- og bygningsetaten i den 

samme forbindelse. Derfor er det rimelig sannsynlig at denne etableres i løpet av våren. 

 

06/17  Eventuelt: 

SSB har nylig offentliggjort en rapport vedrørende skolene sitt bidrag til elevenes læring. 

Denne rapporten ligger ute i alle nettavisene og viser resultat for den enkelte skole. 

Østensjø kommer relativt godt ut av denne. 

 

  

 

 

Jannicke H. Krogh       Terje Bergersen 

leder        sekretær 
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