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Møtereferat 

 

 

Til stede: Medlemmer i driftsstyret ved Østensjø skole 

Forfall: Lars Kristofersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, rektors kontor 

Møtetid: Torsdag 26. mai 2016, klokken 19.00 

Referent: Hanne Burum 

Telefon: 23 12 63 03 

  

Click here to 

enter text. 

Click here to enter text. 

Neste møte 22. september 

 

 

Referat driftsstyremøte. 

 

 

 

 

16/16 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

 Møtebok og saksliste godkjent. 

 

17/16 Økonomi  

Skolen har et avvik på 0,71 %. Hvis skolen har mer enn 1% avvik blir dette fulgt opp av 

kommunen. Skolen venter på penger fra etaten som ble brukt til utbygging av klasserom. 

Skolen har også en elevtallsøkning som vil gi økte midler. Disse midlene får skolen etter 

GSI-telling 1. oktober. Skolen har pr. nå 77 skolestartere. 

AKS har et avvik på 2,84%. Dette skyldes hovedsakelig at fakturaer ikke blir betalt. 

 

18/16 Infosaker fra skolen ved rektor  

Skolebygg 

Paviljongen skal stå ferdig den 12. august og være klar til skolestart. 2. trinn skal ha 

undervisning i paviljongen. 

Utbygging og rehabilitering av hele skolen vil 3. byggetrinn – ny paviljong, nye bygg Vest 

og Nord og universell utforming av hovedbygget og nedre bygg.  

Strategisk plan 2016 

Planen ble vedtatt i januar. Skolen har arbeidet med tilbakemeldinger, matematikk og 

PALS. Tilbakemeldinger har vært drøftet fellestider for lærerne og det har vært kurs og 

veiledning i matematikk. Vi har endret årshjulet i PALS. Nå er det fokusområder for hele 

skolen som gå lengre perioder istedenfor mål hver uke. Ledelsen har ikke kommet i gang 

med skolevandring slik vi ønsker, men vil ta opp dette i løpet av høstsemestret. 
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Ansettelser for neste skoleår  

Skolen har ansatt 3 kontaktlærere og 2 faglærer. 

I etterkant av møtet har skolen ansatt to nye kontaktlærere.  

Tanja Witchen er ansatt som ny assisterende rektor fra 1.8.16. 

 

19/16  Nytt fra FAU 

Trafikk: Det har vært en uformell telling før og etter stenging av Brynstunellen. Etter 

stengning har det vært en liten økning, men ubetydelig for skolen.  

Natteravn: FAU\s natteravn er nedlagt, men FAU tar kontakt med nattervn.no for å se om 

dette er noe FAU ønsker å være med på. 

Sykkelstativ: FAU støtter skolen til flere sykkelstativ ved å dekke 50% av kostnaden. 

Filmkveld og foredrag om antimobbing gikk ikke helt som planlagt fordi nettet var nede 

når det skulle vises film, og foredragsholder har måtte melde avbud to ganger. 

 

20/16  Eventuelt 

Tur til Hudøy: Rektor ønsker å drøfte saken med driftsstyret da skolen blir involvert i den 

grad at noe reiser i skoletiden og at halvparten av elevene ikke er med på turen. Dette er et 

flott initiativ fra foresatte fro to klasser som nå er blitt mye større. Rektor har hatt møte 

med gruppen som arrangere turen og avtalt et møte i løpet av høsten. 

Driftsstyret hadde en god diskusjon om turen og kom fram til følgende anbefaling: 

Skolen må engasjere seg 100% i turen eller ikke involvere seg i saken. 

 

 

 

 

 

Jannicke H. Krogh       Terje Bergersen 

leder        sekretær 

 

    

    

   


