
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Østensjø skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 12 63 00 Org.nr.: 974590387 
Østensjø skole Østensjøveien 112 Telefaks: 23 12 63 63  

 0682 OSLO   

  ostensjo@ude.oslo.kommune.no  
  ostensjo.osloskolen.no  

 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Medlemmer i driftstyret ved Østensjø skole 

Forfall: Lars Kristofersen, Hanne Burum 

Møtegruppe: Driftstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, rektors kontor 

Møtetid: Torsdag 3. mars 2016, klokken 19.00 

Referent: Line Staavi 

Telefon: 23 12 63 03 

  

Click here to 

enter text. 

Click here to enter text. 

Neste møte 26. mai 

 

 

Referat driftsstyremøte. 

 

 

 

10/16 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og innkalling 

 Referat og innkalling godkjent. 

 

11/16 Fullstendighetserklæring og årsregnskapsrapport 

 Driftsstyret skal behandle mer-/mindreforbruk 2015 innen 7.3.2016. Protokoll fra 

driftsstyremøtet, fullstendighetserklæring og årsregnskap sendes Utdanningsetaten innen 

den 7.3.2016. 

 

Skolen har per dags dato et merforbruk på 770 000 kr. Skolen venter på 500 000 kr. fra 

utdanningsetaten for oppussing av klasserom i Nedre bygg. 

Fra tirsdag 8.3 vil det bli økt bemanning på kontoret tre dager i uka. Dette er etter avtale 

med Unikum og vil ikke være utgift for skolen.  

 

Rektor gjennomgikk fullstendighetserklæringen og årsregnskapsrapport. 

Møtereferat legges på kontoret for signering av leder i driftsstyret. 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner fullstendighetserklæring og årsrapport.  

 

12/16 Økonomi  

 Gjennomgang månedsrapporter skole og AKS 

Skole:  

Ingen store endringer fra januar-budsjettet. Et avvik på 60.000.  

Tallene i rapporten skal skrives i hele beløpet. 

Skolen er på drift. 

Det har blitt prioritert ekstra ressurser til 1. trinn for å sikre gode rutiner og en god skolestart for 

de minste.  
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AKS: 

Et underskudd på 400.000. Beregningene var gjort på fjorårets inntekter. Vi ser at det har blitt en 

del endringer der. 

 

13/16 Nytt fra skolen  

 Skolebygg. Saken om midlertidig paviljong skal ligge hos plan og bygg. Er søknad 

sendt fra undervisningsbygg?  

Rektor sjekker opp saken etter innspill fra driftsstyret.  

Varig utbygging: Skolen har vært på møter angående dette. Flere ulike planer har 

blitt lagt frem for et permanent bygg. 

 

 Rapport om AKS. Gode resultater på brukerundersøkelsen. AKS skårer over 

middels på alle områder i undersøkelsen. Undersøkelsen legges ved referatet. 

Rapporten har også gode innspill skolen vil ta med i arbeidet med å utvikle AKS til 

å bli ennå bedre. 

 

 Arbeid med psykososialt miljø. Skolen fortsetter arbeidet med PALS, og vil 

muligens jobbe videre med en "Østensjøsk" revidering av PALS-målene. Færre mål 

over lengre tid. Dette vil bli tatt opp i PALS gruppa. 

Det fattes noen enkeltvedtak §9a - 3. Foreldre som tar kontakt angående sitt barns 

psykososiale miljø tas på alvor, og tiltak settes raskt i gang. 

 

 Ansettelser for neste skoleår.  

Assisterende rektor - 8 søkere, 3 til intervju. 

1 vikariat på kontaktlærerstilling utlyst med oppstart 01.05.16 grunnet svangerskap 

2 vikariater utlyst med oppstart 01.08.2016 

2 faste stillinger utlyst med oppstart 01.08.2016 

 

 

14/16  Nytt fra FAU 

 Antimobbeforedrag flyttet til 11/4 grunnet sykdom 

 FAU har foretatt en trafikktelling før og etter arbeidet med Brynstunnelen begynte. 

Det vil komme en rekke trafikkdempende tiltak i tiden fremover. 

 Hudøy – ikke en FAU-sak. Positiv stemning til tilbudet i de fleste klasser, FAU får 

tydelig frem at dette er foreldredrevet og at skolen ikke har noe ansvar. 

 

 

15/16  Eventuelt 

God gjennomført evakuering av skolen under utløsning av brannalarm onsdag 2.3. Elevene var 

alle ute av bygget i løpet av tre minutter. Brannvesenet på plass etter syv minutter, 

 

Halvdagsplass på AKS gjelder kun for elevene etter jul i 3. trinn. 

Ordensreglene må endres slik at de samsvarer med de nye reglene for sykling til skolen. 

 

 

 

Jannicke H. Krogh       Terje Bergersen 

leder        sekretær 
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