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Møtebok 

 

 

Møtebok fra Driftstyremøte 23.11.21 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole 

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: Tirsdag 25.11.21 kl. 17.00 

Til stede: Morten Floberghagen, Elisabeth Bergås, Lars B. Kristoffersen, Siv 

Anita Minde Abelsen, Anne-Siri Thomassen, Agnete Nygaard og Terje 

Bergersen  

Fraværende: Benjamin Borno, Eivind Tellefsen 

Referent: Agnete Nygaard, assisterende rektor 

 

22/21  Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

Møtebok godkjent. Saksliste godkjent.  

 

23/21  Økonomi  

Orientering fra rektor. 

- Skole: Utgiftene er noe høyere enn forventet. Skolen henter fortsatt inn 

litt av tidligere underskudd selv om det resultatet ser ut til å gå i minus.  

- AKS: De har hentet inn 500.000 kr dette året. Resterende underskudd er 

800.000 kr. 

 

24/21  Nytt/ informasjon fra skole 

- Koronasituasjonen: elever på 5.-7. trinn får to tester per uke som gjøres 

hjemme. Skolen driver ikke smittesporing lenger. Det kommer koronainfo 

fra etaten til rektor med jevne mellomrom. 

- Utbygging: Det foregår fortsatt byggearbeider ved skolen, men i mindre 

skala enn tidligere. Det har kommet en del klager på luft i klasserommene 

på bygg vest, og det er gjennomført spørreundersøkelser blant ansatte 

for å kartlegge dette. 

- Strategisk plan 2022: Fokus på tverrfaglig arbeid, arbeid med 

implementering av LK-20 og trygt og godt læringsmiljø 

  

25/21  Nytt fra FAU 

  Det skal arrangeres en temakveld for foresatte med nettvett som tema.  

  En gruppe i FAU med fokus på overgrep har hatt møte med ledelsen. 
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  Refleksaksjon i regi av FAU pågår i disse dager. 

  FAU kan motta en søknad om et bidrag til bøker. 

   

26/21  Driftsstyrerepresentanter 2022 

  Alle i DS bortsett fra foreldrerepresentant Elisabeth er på valg. 

 

FAU velger ny representant til Driftsstyret i desember. 

  Ansatte velger representant på neste klubbmøte. 

  Politikerne avgjør dette før neste driftsstyremøte. 

 

27/21  Eventuelt 

Neste møte blir tirsdag 18.01.22 kl. 17.00.  

 

 


