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MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

 

20/18 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

 Godkjent 

 

21/18 Økonomi  

I følge månedsrapport for august, ligger skolen an til et merforbruk på  -1,31% 

I denne rapporten er ikke kontaktlærertillegget for august tatt med, samlingsstyrere har 

ikke fått utbetalt kompensasjon. Skolen har fått tilskudd til en lærer til for å dekke ny 

lærernorm, men her har vi ikke tilsatt noen enda. Utlysning ligger ute. 

Dermed kommer underskuddet mest sannsynlig til å øke ved neste månedsrapport. 

 

AKS ligger an til et mindreforbruk på 16,37% og har solid økonomi. 

 

22/18 Nytt fra skolen 

 Utbygging: 

Skolen var skeptisk til montering av garderobeskap i korridorene, men dette har fungert 

veldig fint. Det ser mere ryddig ut og det er lettere for elevene og holde orden. 

Utfordringen er de klassene som har klasserom i 2.etasje i nedre bygg og garderobeskap i 

kjelleren. Her må det fortsatt øves på effektiv forflytning. 

 

Oppstart utbygging er stipulert til november, men forsinkelsen skal ikke påvirke dato for 

ferdigstillelse av nybyggene. Det har foreløpig kommet minimalt med informasjon til 

skolen. 

 

Skolegården er litt innskrenket fordi det står provisoriske gjerder rundt området hvor den 

gule paviljongen stod. Det ble lovet at dette området skulle være klart til skolestart, men 

det er fortsatt ikke gjort. Rektor har purret opp flere ganger. 

 

Personalrommet skal pusses opp, dette skjer i uke 39 og 40. 
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Det kom forslag om at det bør monteres opp et kamera som tar et bilde hver dag slik at 

man kan følge utviklingen. Det finnes kamera som er innstilt slik at man ikke kommer i 

konflikt med regler for personvern. 

 

Det blir rigg mot Østensjøveien og undervisningsbygg har egne vakter i oppstartfasen av 

byggeperioden. Dette for å sikre elevenes sikkerhet. 

Rektor kommer tilbake med mer informasjon til foreldrekontakter når han får fra utbygger. 

Dette legges også ut på skolens hjemmesider. 

 

Representanter fra Driftsstyret var i februar 2018 på Deputasjonsmøte i Byrådsavdelingen. 

Her la vi frem våre bekymringer angående utbyggingen. Noen av momentene her har vist 

seg å ikke bli noe problem. Men det ble blant annet påpekt at det er utfordrende med tanke 

på plass. Det er få grupperom tilgjengelig og generelt trangt om plassen. Det er vanskelig å 

finne sted for spesialundervisning og tilpasset undervisning i mindre grupper. Det er også 

svært vanskelig å finne steder som egner seg for fortrolige samtaler. Både med tanke på 

elever og foresatte. 

Byggefasen varer først i to år, men deretter starter rehabilitering og modernisering av 

eksisterende bygg. Så problemet med plassmangel kommer ikke til å avta. 

Derfor er det ønskelig at vi får på plass en midlertidig paviljong 

Vi har fortsatt ikke fått svar på dette og det skal skrives et nytt brev som presiserer dette 

behovet.  

 

 Leirskole og gratisprinsipp 

 

Eksisterende avtale med leirskole og tilskuddet fra Staten tilsier ikke at det er gratis 

leirskole for våre elever i dag pr i dag.  

Tilbakemelding fra Driftsstyret til FAU vedrørende leirskole er at skolen ubetinget går for 

at leirskole skal være gratis. Vi må derfor se på løsninger som gjør at dette gjelder i 

praksis. 

Det kom signaler at leirskoletilskudd skal behandles politisk, så det var derfor enighet om 

at saken utsettes til neste Driftsstyremøte. 

 

 

 Foreldreundersøkelsen AKS 

 

AKS har generelt svært gode skår på foreldreundersøkelsen. Vi ligger langt over Oslo 

snittet på flere områder. Ledelsen ved AKS jobber videre likevel med utvalgte områder 

som faglig innhold og samarbeid skole/AKS. Østensjø AKS for å forbedre disse. 

 

AKS skal være med i et større prosjekt med oppstart høsten 2018.  

Dette heter "Les og regn" og AKS får et tilskudd på kr 150,000,- i forbindelse med dette 

  

Møteplan høst 2018 

Neste møte er 28.11.18 og 16.01.18 
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23/18 Nytt fra FAU 

 

Det er valgt nytt styre, Patrik Pedersen er ny leder i FAU 

 

Det etterspørres møte i SMU, dette vil bli avholdt i oktober. Ass. rektor Tanja Witchen er 

ansvarlig for innkalling, gjennomføring og referat. 

 

 

 

25/18  Eventuelt 

 

Ingen saker meldt til eventuelt 

 

 

 

 

Petter Tiltnes        Terje Bergersen 

leder         sekretær 

  

 


