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Tanja Witchen

MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE

26/18 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste
Godkjent
27/18 Økonomi
AKS har god økonomi fortsatt. Det ligger ikke an til at mange søker halvdagsplass
foreløpig. Dette har man oversikt over i januar -19
Skolen startet 2018 med et underskudd på ca 1,2 mill.
Skolen har fått Pukkel kostnad tilskudd på kr 400,000 og vi har ikke oppfylt lærernormen
tidligere i høst. Dette har vi fått tilskudd til. Dette har bidratt til at merforbruket ved skolen
nå ser ut til å ligge rundt kr 500 000.
Vi har imidlertid ansatt en ressurslærer 1.november og en 1.desember, så nå har vi oppfylt
krav til ny lærernorm.
28/18 Leirskole
Skolene får et tilskudd fra staten som dekker tre overnattinger på leirskole. Bussutgifter er
ikke i dette regnestykket, men det dekkes over skolens budsjett.
Alle skoler er pålagt å tilby elevene et gratis leirskoleopphold på tre overnattinger. Dette
skal være undervisningsbasert og inkludere alle.
Skolene skal ikke kreve egenandel av elevene eller såkalt frivillige gaver fra foresatte.
FAU ved Østensjø skole ønsker at våre elever skal få et leirskole opphold på fire
overnattinger.
Da sier Driftsstyret ved Østensjø at FAU må dekke denne ekstra dagen ved midler som
FAU får inn ved f.eks kiosksalg på 17.mai.
Hvis ikke FAU dekker dette, så går Østensjø skole for en modell med leirskole med tre
overnattinger. Da må vi si opp vår gjeldende avtale med leirskolen vi i dag har avtale med.
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29/18 Nytt/ informasjon fra skolen
Utbygging:
Det er foreløpig stillstand i byggingen. I oktober ble endelig deler av et midlertidig gjerde
fjernet og plassen ble asfaltert på nytt. Dette ga oss tilbake noe skolegård. Men fortsatt er
store deler av plassen rundt der den gamle, gule paviljongen stod inngjerdet.
Utbygger mangler Rammetillatelse og det er ulike årsaker til dette. Blant annet er det en
Oldtidsvei i området som skal ivaretas etter gjeldende regelverk. Og bygg Vest er tegnet
inn helt mot vernesonen. Da må Byantikvaren inn for å sjekke grunnen.
Større deler av skolegården enn først antatt, skal brukes til rigg for utbyggere. Dette
medfører at et større område av plenen midlertidig ikke blir tilgjengelig for elevene. Skolen
ønsker at det settes opp nye lekeapparater som et lite plaster på såret for elevene.
Deler av Driftsstyret var våren -18 på deputasjon i rådhuset i forbindelse med utbygging.
Dette har vi ikke mottatt noe svar på og Siv Anita Minde Abelsen og Tanja Witchen skal
skrive et brev for å purre opp dette svaret.
Strategisk plan 2019:
Strategisk plan for skolen legges ut fra et politisk vedtatt strategisk kart. I 2018 så satset
skolen på lesing og ble med i et prosjekt i regi av Utdanningsetaten. Dette het
Helhetslesing og det skal lages en standard for hvordan lesekurs ved Østensjø skole
gjennomføres. Skolen har egne leselærere som er ekstra kurset i dette. I tillegg så har vi
innført klasselesekurs i to-tre uker i hver klasse høst og vår.
Denne modellen skal videreføres og implementeres dette skoleåret.
Som en videreføring av satsningen på lesing, så ønsker vi å bli med på en kursrekke i
forhold til systematisk arbeid med ord og begrep.
Det er viktig å holde trykk på lesing og leseferdigheter hele veien oppover i skoleløpet. I
tillegg er det viktig at elevene på mellomtrinnet får trening i å både lese og skrive
argumenterende tekster. Det er en stor overgang for mange elever når de starter på
ungdomsskolen å forholde seg til fagtekster og deretter argumentere for å begrunne egne
meninger skriftlig.
Websak:
Skolen har fått ny mailadresse og alle brev inn og ut fra skolen skal arkiveres digitalt. Alle
elever blir digitale og det er mange nye rutiner rundt dette. Skolens ledelse, sosiallærer og
kontorpersonalet har vært på kurs.
30/18 Nytt fra FAU
Undervisningsbygg og etaten har vært på FAU møte og redegjort for utbyggingsprosessen.
Det kom ikke frem mere nytt enn tidligere i referatet.
Det er et problem med all tungtransport som parkerer i Låveveien. Bydelsutvalget ønsker
drahjelp fra FAU for å gjøre noe med dette problemet.
31/18 Eventuelt
Det kom opp ønske at all kommunikasjon med foresatte går via skolemelding, også fravær.
Dette skal vi ta opp til vurdering.
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Jul:
Julegrana tennes fredag 30.november og AKS koret skal synge julen inn for oss.
Ellers så blir det tradisjonell julegudstjeneste med elevinnslag onsdag 19.desember og
Julesamling samme dag for de som ikke ønsker å gå i kirken. Påmelding sendes ut via
QuestBack.

Petter Tiltnes
leder

Terje Bergersen
sekretær

