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Møtebok 

 

 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole  

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, rektors kontor 

Møtetid: 

Tilstede 

Torsdag 28.02.19 kl. 17:30 

Terje Bergersen, Petter Tiltnes, Tanja Witchen, Kari Gran, Siv Anita Minde 

Abelsen, Roger Storslett, Britt Inglingstad(vara) og Stian Skrefsrud 

Fraværende: Frida Blomgren og Lars Kristoffersen 

 

Referent: Tanja Witchen 

 

MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

7/19 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

Møtebok godkjent etter endringer i forhold til sum estimert merforbruk(I møteboken sto 

det kr 250,000,- Riktig tall er kr 167,000,- 

 Saksliste godkjent 

 

8/19 Økonomi  

Det er foreløpig ikke så mye nytt å melde i forhold til årets budsjett. Skolen har kjøpt inn 

60 PC er, dette er planlagte innkjøp i henhold til budsjett.  

 

 

9/19 Fullstendighetserklæring og årsregnskapsrapport 

 Protokoll fra driftsstyremøtet, fullstendighetserklæring og årsregnskap skal sendes 

Utdanningsetaten innen den 6.3.2019. 

 

10/19 Nytt fra skolen 

 Utbygging: 

 

Det er forsinkelser i byggeprosessen, rammetillatelse mangler fortsatt. Graving av 

brakkerigg ble igangsatt fredag 15.02.19. Dette arbeidet er også satt på vent og skolen er 

misfornøyd med at store arealer skjermes for elevene uten at dette er nødvendig enda. 

Ledelsen orienterer alle foresatte ukentlig om nyheter i forbindelse via klassens ukeplaner. 

Det er også jevnlige oppdateringer  på skolens hjemmeside. 

 

Elevundersøkelsen 

 

Denne er gjennonmgått med elevene på trinnet, i elevrådet, med kontakt- og faglærere 5. -

7.trinn, i personalet, i SMU, og elevrådsleder gjennomgikk denne i FAU sammen med 

rektor. Skolen har generelt gode resultat og ligger over Oslo snittet på mye. Det er likevel 
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en svak nedgang på noen områder og dette jobber vi med på ulike måter. Skolen jobber 

spesielt i forhold til elevmedvirkning, arbeidsro og tilbakemelding i fagene. 

 

 

 

11/18 Nytt fra FAU 

Terje Bergersen og Stian Skrefsrud er i prosess vedrørende arbeidet med å tydeliggjøre 

retningslinjer for skole-hjem samarbeidet. Første samarbeidsmøte er avtalt onsdag 06.03.19 

 

12/18  Eventuelt 

 

Skolen lyser ut nye kontaktlærerstillinger på 1.- 4.trinn i løpet av uke 10. 

 

Driftstyret sendte forespørsel til Kultur- og utdanningskomiteen vedrørende bekymringer i 

forhold til utbyggingsprosessen før jul -18- Driftstyret ved leder Petter Tiltnes 

savner fortsatt tilbakemelding spesielt i forhold til vedlegg 3 i dette brevet. Dette følges 

opp. 

 

 

 


