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Møtereferat 

 

 

Til stede: Medlemmer i driftsstyret ved Østensjø skole 

Forfall: Ingen forfall 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, rektors kontor 

Møtetid: Torsdag 22. september 2016, klokken 19.00 

Referent: Tanja Witchen 

Telefon: 23 12 63 03 

  

Click here to 

enter text. 

Click here to enter text. 

Neste møte 27.10.16 

 

 

Referat driftsstyremøte. 

 

 

 

 

21/16 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

 Møtebok og saksliste godkjent. 

 

22/16 Økonomi  

Skolen har et avvik på 8,51 % hittil i år. Forventet prognoseavvik pr 31.12.16 er 0, 49% 

Ulike tiltak for å justere avviket: 

 Skolen elevtall øker stadig og det kommer fortsatt nye elever. 

 Inntekt fra permisjon-/sykelønnsrefusjoner vil bidra positivt 

 Innkjøp av skolemateriell reduseres 

 Vikarutgiftene skal reduseres, f.eks tidvis bruke ansatte assistenter som vikar. 

Aks sitt budsjett går med overskudd, her kommer det fortsatt nesten ukentlig nye elever. 

Hovedinntekten til AKS er foreldrebetaling. 

 

Skolen ønsker å styre budsjettet mot null, men skulle budsjettet gå i pluss, så ønsker 

skolens ledelse at personalet kan dra på seminar. 

 

23/16 Infosaker fra skolen ved rektor  

Skolebygg 

Paviljongen sto ferdig til skolestart. 2. trinn har undervisning der. Det har vært en litt 

vanskelig start med ulike utfordringer. Blant annet ble alle Smart boards montert i feil ende 

av klasserommet og en del inventar var ikke på plass. Hovedutfordringen har imidlertid 

vært ventilasjonssystemet. Disse fungerer ikke optimalt og de tar mye gulvplass inne i 

klasserommene. Etaten signerte ikke ved befaring fordi ventilasjonen foreløpig ikke er god 

nok. 
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Utbygging og rehabilitering: 

Planlagt utbygging og rehabilitering av hele skolen i 3 byggetrinn – ny paviljong, nye bygg 

Vest og Nord og universell utforming av hovedbygget og nedre bygg, står i stampe. 

Årsaken til dette er at Byantikvaren har kommet med innsigelser i forhold til å rive den 

"Gule paviljongen" Denne paviljongen er nå Oslo`s eldste midlertidige skolebygg.  Den ble 

satt opp i starten av 1950 og Byantikvaren vurderer nå om denne er verneverdig. Dermed 

er det stopp i hele prosessen inntil videre. 

Paviljongen har for små lokaler til å huse klasser med 26-28 elever, så dette vil skape 

problemer for skolen etter hvert. 

 

Skolebehovsplan: 

Skolebehovsplanen er satt ut på høring og FAU nedsetter et utvalg som skal holde i dette. 

Skolegrensene for Østensjø er foreslått  tilbakestilt, og årets 7.trinn starter på Skøyenåsen. 

 

Hudøy: 

Det er fortsatt en del utfordringer knyttet til praksisen rundt organisering og gjennomføring 

av Hudøy turen. Dette er et flott tiltak initiert og organisert av foresatte ved skolestart. 

Rektor, FAU leder og initiativtakere til turen skal ha et møte i løpet av høsten for å avklare 

rammene rundt turen.  

 

24/16  Nytt fra FAU 

 

FAU hadde første møte i uke 38, mange nye representanter var tilstede. Leder i FAU, 

Hanne Huitfeldt fortsetter og Svein Birkemo er nestleder. Skolens ledelse ved Terje og 

Tanja var tilstede ved oppstarten av møtet. De orienterte kort om fjorårets 

Elevundersøkelsen, utbygging, skolens 100 års jubileum og Hudøy. 

 

Ellers har FAU god økonomi, det er ca.150.000 kroner "på bok" Skolen står dermed fritt til 

å ønske seg en gave til jubileet, men forutsetningen er at elevene blir hørt i denne 

prosessen. 

 

Det er ønske om at informasjon vedrørende leirskole legges ut på skolens nettside, dette 

skal gjøres. 

 

Det har kommet innspill om mulighet for ½ dagsplass på AKS. Leder for AKS, Hanne 

Burum skal komme på et Driftsstyre i løpet av høsten og informere 

 

25/16  Eventuelt 

 Medlem i Driftsstyret, Lars B. Kristofersen sitter også i kontaktutvalget for rekkehusene 

bak skolen. Det er generelt stor bekymring rundt bilkjøring/parkering i Axel Brings vei. 

Det oppstår mange potensielt farlige situasjoner og det er tidvis kaotisk. Skolen har 

observert det samme og denne saken skal det jobbes videre med på ulike plan. 

 

 

 

 

 

Jannicke H. Krogh       Terje Bergersen 

leder        sekretær 
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