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Møtebok 

 

 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole  

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, rektors kontor 

Møtetid: 

Tilstede 

Torsdag 09.05.19 kl. 17:30 

Terje Bergersen, Petter Tiltnes, Tanja Witchen, Kari Gran, Siv Anita Minde 

Abelsen, Roger Storslett, Britt Inglingstad(vara) og Lars Kristoffersen, Kai Atle 

Haakonsen(vara) 

Fraværende: Frida Blomgren, Stian Skrefsrud 

 

Referent: Tanja Witchen 

 

MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

13/19 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

Møtebok godkjent  

Saksliste godkjent 

 

14/19 Økonomi  

Budsjettet for skolen er i balanse og er foreløpig i overskudd. Dette skyldes blant annet 

sykemeldinger. 

 

15/19 Nytt fra skolen 

 Utbygging: 

 

Det er fortsatt forsinkelser i byggeprosessen, rammetillatelse mangler. Men det er signaler 

om at denne er nært forestående.Prosjektleder Erik Seland Gomsrud er invitert av FAU til 

å komme med en orientering på neste FAU møte. Driftstyret er også invitert til dette møtet. 

Ledelsen orienterer alle foresatte ukentlig om nyheter i forbindelse via klassens ukeplaner. 

Det er også jevnlige oppdateringer  på skolens hjemmeside. 

 

17.mai 

 

Vi går som nummer 73 i toget, og det har gått ut informasjon til foresatte om tidspunkt for 

oppmøte og henting i sentrum. 

Foresatte 4.trinn har ansvaret for arrangementet på skolen på ettermiddagen. 

 

Skoleåret 19/20 

Skolen er godt i gang med ansettelser for neste skoleår, men mangler fortsatt noen kontakt- 

og faglærere. Ny lærernorm gjør at det er mange ledige stillinger på skolene og dermed 

ikke så mange søkere pr stilling. Dette merkes også hos oss.  
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16/19 Nytt fra FAU 

 

Ikke noe nytt fra FAU. Det er fokus på utbygging og sikkerhet i denne perioden. Prosjektleder Eik 

Seland Gomsrud fra Undervisningsbygg er som sagt invitert til neste FAU møte for å orientere. 

 

17/19 Eventuelt 

 

Kari Gran, representant for lærerne ble takket av. Hun går av med AFP til sommeren. 

 


