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Møtereferat 

 

 

Til stede: Jannicke Hummelvoll Krogh, Pål Hammersmark, Kari Gran, Siv Anita Minde 

Abelsen, Heidi G. Smerud, Frida Blomgren, Lars B. Kristofersen, Terje 

Bergersen og Tanja Witchen 

Forfall: Click here to enter text. 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, rektors kontor 

Møtetid: Torsdag 30 mars 2017, klokken 19.00 

Referent: Tanja Witchen 

Telefon: 23 12 63 03 

  

Neste møte 11.05.2017 

 

 

Referat driftsstyremøte. 

 

 

 

 

16/17 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

Saksliste godkjent med påpekning at det står feil årstall bak saksnumrene. Dette oppdateres 

til neste møteinnkalling. Møtebok fra møtet 02.03.2017 godkjent også, men med 

kommentar at det har vært seks brukermøter 2016/2017 vedrørende nye skolebygg. 

(I referatet sto det at det hadde vært fem brukermøter dette skoleåret)   

Dette er nå rettet i referatet. 

 

17/17 Gjennomgang powerpoint angående Driftsstyrearbeid 

  

Oslo bystyre har vedtatt at alle skoler skal gjennomgå reglement for driftsstyrene ved 

skolene. 

Det er laget en powerpoint som ble gjennomgått av rektor Terje Bergersen. 

Denne er vedlagt. 

 

Innspill etter gjennomgang: 

Østensjø driftsstyre er godt kjent med regler og rutiner og følger disse slik det er påkrevet. 

Vi ser imidlertid at det er tre forbedringspunkt: 

 Oversikt over Fullmaktsmatrisen ligger på TAVLA. Denne har flertallet av skolens 

driftsstyre medlemmer ikke tilgang til. Grunnen er at dette en intern side for ansatte 

i Osloskolen. 

Matrisen skal derfor presenteres på neste driftsstyremøte den 11. mai. 

 Driftsstyret skal få forelagt en oversikt over klagebehandling ved skolen. 

Dette presenteres også på møtet den 11.05.17 
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 Driftsstyremøtene er åpne for alle, og av den grunn så bør møtetidspunktene legges 

ut på skolen kalender på hjemmesiden. Rektor tar tak i dette. 

 

 

18/17 Gjennomgang av tegninger for nybygg 

Rektor viste og gjennomgikk tegningene for skolens to planlagte nybygg samt endring av 

uteområder. (Vedlagt i møteinnkalling). Det har vært nedsatt en brukergruppe med 

prosjektansvarlig i Utdanningsetaten om to nye bygg og deler av uteområdet. 

Brukergruppen har hatt seks møter hvor skisser har blitt drøftet og behandlet. Fra skolen 

har rektor, inspektør, hovedverneombud og tillitsvalgt vært med i brukerprosessen, samt 

leder i driftsstyret og representant fra FAU. 

Oppsummering av gjennomgangen viser at alle parter ved skolen stort sett er fornøyd med 

byggenes utseende og funksjonalitet. 

 

Innspill å ta med videre: 

 K&H rommene må være utstyrt slik at det er plass til en halv klassen der av 

gangen. Det vil si f.eks minst fjorten sløydbenker etc. (På tegningene så det ut til å 

være kun tolv) 

 

 Musikkrommet bør ha dører inn til øverom slik at ansvarlig lærer kan ha elever på 

flere rom samtidig, men likevel ha oversikt og kontroll. På tegningen så det ut til at 

man enten måtte ut i korridor for å komme inn på det ene øverommet, eller 

gjennom et mindre rom. Dette er lite funksjonelt. 

 

 Trafikksikkerhet er svært viktig. Det er i dag en port inn til skolen fra 

Østensjøveien. Porten er mellom de to midlertidige paviljongene. Bygg Vest vil 

erstatte disse og ha beliggenhet ned mot Østensjøveien Vi har stadig flere elever 

som kommer fra Østensjøveien, og det er naturlig å tenke seg at de vil fortsette å 

bruke den eksisterende porten. Her er det derfor et sterkt ønske om en 

fotgjengerovergang her, helst regulert med trafikklys. 

 

 Skolens parkeringsplass vil bli liggende mot Håkon Tveters vei. Her vil det også 

være område for å slippe av og hente elever. Dagens fotgjengerovergang, som er 

lysregulert, ser ut til å gå rett inn på dette området ut ifra dagens tegninger. 

Dette vil absolutt ikke være trygt for elevene. Derfor ber vi om at 

fotgjengerovergang med lysregulering flyttes slik at den går rett inn på gangveien 

inn til skolen. 

 

Vedtak:  Ut fra gjennomgang og innspill gir driftsstyret sin tilslutning til prosjektet slik det 

foreligger på tegninger datert 16.3.2017. Rektor, inspektør, hovedverneombud og 

tillitsvalgt vært med i brukerprosessen fra skolen, samt leder i driftsstyret og 

representant fra FAU. 

 

 

 

 

Jannicke H. Krogh       Terje Bergersen 

leder        sekretær 

 


