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Møtebok 

 

 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole  

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, TEAMS. 

Møtetid: 

Tilstede 

Onsdag 03.06.20 kl. 17:30 

Terje Bergersen, Stian Skrefsrud, Benjamin Borno,  Morten Floberghagen, 

Eivind Tellefsen,  Siv Anita Minde Abelsen, Anne-Siri Thomassen,  

Lars Kristoffersen  

Fraværende: Benjamin Borno 

Referent: Tore Løkkum 

 

MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

14/20 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste.  

 Møtebok godkjent. Saksliste godkjent. 

 

 

15/20 Økonomi orientering 

 Rektor hadde en kort gjennomgang av budsjettet til både skole og AKS.. Pr. i dag er det et 

merforbruk i skole knyttet til elevsaker. Skolen må knytte skoleassistenter til enkeltelever 

(atferdsvansker), og det er ikke avsatt midler til disse sakene. AKS har tatt med seg et 

merforbruk fra forrige skoleår inn i dette året (1,1 mil). Fra nyttår har det derfor blitt satt 

inn følgende tiltak: Det settes ikke inn vikarer ved sykdom, permisjoner el. Vikariater vil 

ikke bli videreført fra høsten 2020. Dette utgjør sannsynligvis 6 – 7 stillinger. På denne 

måten unngår vi oppsigelser, kvaliteten på AKS kan opprettholdes og budsjettet går i 

ballanse på sikt. Det vil ikke bli gratis kjernetid på AKS for 2. trinn fra høsten 2020. AKS 

har opprettholdt et godt tilbud under Koronatiden med en åpningsti fra 0800 – 16.30.  Når 

det gjelder skole/AKS sin økonomi under COVID – 19 ser det ut til pr. nå at det ikke får 

stor betydning. Lønn er det samme, men det brukes noe mer på renhold og div utstyr til 

hygiene/smittevern.  

 

 

16/20 Nytt fra skolen 

 

 Skolen under COVID – 19. Skolen er av den oppfatning av vi har gitt et godt 

opplæringstilbud til elevene i denne tiden, også sårbare elever. Både under 

hjemmeundervisningsperioden, og ved gradvis åpning både for 1. – 4 og 5. – 7.. Driftstyre 

støtter dette og gir lærerene skryt for vel utført arbeid. Det har vært mye organisering 

knyttet til dette, og utfordringer med rom, antall ansatte etc. Totalt sett en god løsning ut i 

fra situasjonen, også når det gjelder oppfølging av spesielt sårbare elever. Noe avvik fra 

fag – og timefordeling for å få timeplankabalen til å gå opp. Fra skolestart 2020 vil skolen 

være på gult nivå. Det vises her til UDIR sine nettsider for nivåinndeling og informasjon 
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om COVID – 19 (www.udir.no). Driftstyre gir skryt til skolen/personalet for håndteringen 

av pandemien.  

 

 

17/20 Nytt fra FAU 

 FAU er opptatt av hva de kan bidra med når det gjelder å støtte skolen under COVID – 19. 

Dette setter skolen stor pris på og vil ta kontakt ved behov. Ellers er FAU mest opptatt av 

utbygging av skolen, økonomi, kvalitet i skole/AKS og skole – hjem – samarbeid.Ut over 

dette er det ikke noe spesielt å melde fra FAU.  

 

18/20  Eventuelt 

 

 Neste møte i Driftstyret blir onsdag 26.08.20 kl. 1730. 

 

http://www.udir.no/

