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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 

Onsdag 16.januar 2018, kl. 19:00 

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

Abelsen, Roger Storslett, Lars Kristofersen og Stian Skrefsrud 

Fraværende: Frida Blomgren 

 

Referent: Tanja Witchen 

 

MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

 

1/19 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

 Begge deler godkjent 

 

2/19 Økonomi  

Budsjett 2019.  

Budsjettet må settes opp slik at det går i 0. Merforbruket for 2018 er forleøpig beregnet til 

kr 250,000,- 

Dette er en stor forbedring fra året før. Årsakene til dette er flere: 

 Økonomikonsulent Nina Wahl fører skyggeregnskap, følger hyppig opp og  

samarbeider tett med rektor Terje Bergersen.  

 Skolen har fått tildelt økt ledelsesressurs i forbindelse med utbygging, men det er 

ikke ansatt flere i ledelsen. 

 Skolen har fått tildelt PUKKEL midler som har dekket noen kostander i forbindelse 

med innkjøp av læreverk. 

 Skolen ble tilført midler til ansettelse av flere lærere i forbindelse med innføring av 

ny lærernorm. Ved skolestart fikk ikke skolen ansatt nok kvalifiserte pedagoger og 

måtte dekke noe av behovet med assistenter. Dette medførte lavere lønnsutgifter. 

Skolen har imidlertid fått ansatt to kvalifiserte lærere i løpet av høsten. 

 

Ellers så er det ikke rom for så store omposteringer på budsjettet, størsteparten av budsjett 

202 (Drift skole) går til lønn av pedagogisk personale. Ellers er det mindre justeringer i 

forhold til læremidler og andre budsjettposter. 

Budsjett 222 (Skole og drift) har heller ikke store muligheter for omposteringer. Det er lagt 

mange føringer fra etaten sin side. 

Budsjett 215 gjelder AKS, og inntektene her kommer fra foreldrebetaling. Slik det ser ut nå 

for fjoråret, så ligger AKS til et mindreforbruk på kr 80,000 kr. Fra oppstart januar så har 

foreldre anledning til å velge halvdagsplass. Dette kan få innvirkning på økonomien. Men 

det gjenstår å se. 
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Budsjett gjennomgått og vedtatt 

 

3/19 Strategisk plan 

Alle skole i Oslo er pålagt å skrive en strategisk plan med utgangspunkt i føringer fra 

Byrådet og Utdanningsetaten: 

 

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

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

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

 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt  

forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv  

 Elever og lærlinger skal ha et trygt  

og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse,  

trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep  

  

Til hvert område skal det gjøres en enkel risikoanalyse og det skal lages tiltaks- og 

aktivitetsplaner til hvert område.  

Dette er et overordnet dokument og viser kun hovedlinjene i hva skolen jobber med. 

Strategisk plan vedtatt. 

 

4/19 Nytt/ informasjon fra skolen 

 Utbygging: 

Ikke så mye nytt å melde. Alle signaturer er nå på plass. Stipulert oppstart er uke 8, men 

skolen avventer videre beskjed. 

 

 

5/19 Nytt fra FAU 

Leirskole  

Finansiering er nå avklart. Tilskuddet fra staten dekker tre overnattinger, FAU ønsker fire. 

Løsningen er da at FAU og skolen spleiser på det siste døgnet. Skolen dekker buss til og 

fra leirskole som før. 

 

Ønske om større grad av tydelighet i kommunikasjon skole/hjem 

Det er et ønske fra FAU at det utarbeides klarere retningslinjer når det gjelder informasjon 

skole/hjem. 

Terje og Stian skal møtes for å bli enige om veien videre i dette arbeidet 

 

 

6/19  Eventuelt 

En delegasjon fra Driftsstyret var i februar 2018 på deputasjon i forbindelse med ønske om 

midlertidig paviljong mens skolen utbygges. I etterkant hørte vi ikke noe og rett før jul 

2018, så sendte vi en forespørsel til kultur- og utdanningskomiteen for å spørre hvor saken 

ligger. Etter kort tid fikk vi et svar fra sekretæren i komiteen, og dette svaret ble oppfattet 

som et "God dag mann økseskaft" svar. Leder i Driftsstyret sender ny mail for å be om et 

mere konkret svar, særlig mht til spørsmål vistilte i vedlegget 

 

 

 

Petter Tiltnes        Terje Bergersen 

leder         sekretær 
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