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Møtebok 

 

 

Møtebok fra Driftstyremøte 28.09.21 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole 

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Personalrommet 

Møtetid: Tirsdag 28.09.21 kl. 17.00 

Til stede: Morten Floberghagen, Elisabeth Bergaas, Eivind Tellefsen, Lars B. Kristoffersen, 
Siv Anita Minde Abelsen, Anne-Siri Thomassen, Agnete Nygaard og Terje 
Bergersen  

Forfall: Benjamin Borno 

 
17/21 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

• Møtebok godkjent. Saksliste godkjent.  

 
18/21 Økonomi 

• Skolen har sendt inn rapport for andre tertial. Det sendes inn separat for skole og AKS. Det lages 

også en prognose for hvordan sluttresultatet kommer til å bli.  

• AKS har et underskudd på ca. kr. 320.000. Dette skyldes først og fremst fordi lønnsutgiftene har 

vært større enn budsjettert. I fjor var samlet underskudd på 1,3 millioner kr. Prognosen tilsier at 

underskuddet vil være ca. 900.000 kr etter dette skoleåret. Da har AKS hentet inn 400.000 kr dette 

året. 

• Skolen hadde et negativt resultat på 3 millioner kr. i fjor. Dette året jobbes det derfor med å hente inn 

deler av underskuddet. Skolen sparer noe penger på å ha hatt en lederressurs mindre denne 

høsten. Under byggeprosessen hadde skolen større utgifter til renhold enn de mener at de skulle, og 

kommer til å sende inn en klage på dette. Prognosen er at man henter inn ca. 650.000 kr av 

underskuddet dette året. 

• Innspill: Er budsjettverktøyet godt nok å styre ut fra? 

 
19/21 Nytt fra skolen 

• Det har vært noe hærverk på skolen den siste tiden. Foresatte er varslet, slik at de kan legge 

kveldsturen innom. Det er også leid inn vektere.   

• De nye byggene er veldig fine, og fungerer godt. 

• Plangruppa ser på nye læremidler. De gamle er etter gammel læreplan, så det må gjøres 

investeringer. 

• Rektor har søkt OU-midler, med ønske om kursing/opplæring av ledelse og ansatte innen digitale 

hjelpemidler. Driftsstyret ved leder bifalt dette.  

• Korona: Det har vært noen smittetilfeller. Elevene tester seg med hurtigtester hjemme. Erfaringer fra 

gult nivå med delte friminutt og økt brukt av feks. Teams tas med i videre planlegging. 

• Uke 42 er det prosjektuke: Barn hjelper barn. Innsamlingsaksjon, sponsorløp, utlodning etc. 

Pengene går til en barneby i Kenya gjennom SOS barnebyer. 
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• Ny assisterende rektor Agnete Nygaard starter offisielt 1. oktober. 

• Undervisningsinspektør Hanne Burum har sin siste dag 30. september. Kari Rasmussen går inn i 

denne stillingen. Hun har erfaring som skoleleder, og starter opp senest i desember. 

 
20/21 Nytt fra FAU 

• FAU har konstituert seg. Mange av styremedlemmene fortsetter i sine verv. 

• Det er satt ned en gruppe som skal jobbe med nettvett. 

• Det er fortsatt fokus på trafikksituasjonen rundt skolen. 

• FAU har fortsatt god økonomi, selv om de ikke har kunnet gjennomføre ordinære 17. mai-

arrangementer de siste to årene. 

 
21/21 Eventuelt  

• Møteplan høsten 2021: Neste møte blir tirsdag 23.11.21 kl. 17.00.  

 
 

Referent: Agnete Nygaard, assisterende rektor 
 


