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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 26.02.20 kl. 17:30 

Eivind Tellefsen, Lars Kristofersen, Marthin Braude, Siv Anita Minde Abelsen, 

Anne-Siri Thomassen, Morten Floberghagen, Stian Skrefsrud, Terje Bergersen 

og Tore Løkkum.  

Fraværende:  Benjamin Borno 

Referent: Tore Løkkum, assisterende rektor.  

 

MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

8/20 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

Møtebok godkjent etter følgende endringer: Korrigere deltakerlisten fra forrige møte, slik 

at nestleder står på listen. Rette opp forkortelsen for Miljøpartiet de grønne.  

Saksliste godkjent 

  

 

9/20 Økonomi  

Rektor gjennomgikk budsjettet til både skole og AKS for 2020. Rektor hadde en 

gjennomgang av ulike budsjettposter, både på drift og lønn. AKS tar med seg et 

merforbruk på 1,1 mil i budsjett for 2020. Dette avviket er på ca. 10% og årsaken til dette 

er gratis kjernetid som det har vært vanskelig å forutse konsekvensene av. For å saldere 

merforbruket til AKS vil det settes inn følgende tiltak: - ikke erstatte ansatte som slutter når 

kontrakter går ut, - ikke sette inn vikarer ved sykdom, permisjoner e.l, - utnytte stillinger 

fullt ut i henhold til arbeidskontrakt. Det kan også bli aktuelt med kortere åpningstid (1630) 

og redusert tilbud i aktiviteter. Det vil også bli en ny utfordring i og med at 2. trinn også vil 

få gratis kjernetid. Driftstyre er derfor engstelig for kvaliteten på AKS, og ønsker mer 

innblikk i økonomien på hvert tiltak. F. eks. hva vil det ha å si for tilbudet at det reduseres i 

antall stillinger, redusert klubbtilbud etc. Driftstyre mener det er viktig at AKS har åpent til 

kl. 1700. Det bør ikke reduseres i åpningstid, men heller i tilbud. Driftsstyre anmoder om 

innblikk i datagrunnlaget på tiltakene for å saldere merforbruket på neste møte. Driftstyre 

tar sak 9 og 10 til orientering.  

 

10/20 Fullstendighetserklæring og årsregnskapsrapport 

 Protokoll fra driftsstyremøtet, fullstendighetserklæring og årsregnskap sendes 

Utdanningsetaten innen den 6.3.2020. Se vedlegg i mail fra rektor.  
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11/20 Nytt fra skolen 

 Utbygging: 

Rektor melder at utbyggingen går fint, og at det ikke er mye nytt. Byggene begynner å ta 

form. Det er ukentlige møter med utbygger, og det skal være brukermøter om inventar i 

nybygg. I brukermøtene vil det også lærerne/ansatte være representert. Lekeplassen vil for 

øvrig flyttes ca. 10 meter inn på gressområdet pga. etablering av snusone og parkerings -

plass. FAU oppfatter samarbeidet med administrasjonen og byggherre som veldig god. Det 

ble også gitt tillitvekkende informasjon fra Undervisningsbygg på forrrige FAU – møte. 

Ledelsen orienterer alle foresatte ukentlig om nyheter ved behov i forbindelse via klassens 

ukeplaner. Det er også jevnlige oppdateringer  på skolens hjemmeside. Rektor har også tett 

dialog med FAU og Driftstyre om utbygging av skolen gjennom 2020.  

 

 Elevundersøkelsen 2019: 

Rektor gjennomgikk kort resultatene fra 5. – 7. trinn i perioden fra 2017 – 2019. Østensjø 

skole har gode resultater sammenlignet med Oslo og nasjonen. Resultatene er også stabile i 

den perioden det er snakk om, og skolen har en positiv trend. Ut i fra resultatene ser skolen 

at det må settes inn tiltak på språkbruk og vold og trusler. Skolen ønsker å samarbeide med 

FAU om dette. Dette vil bli tatt opp ved gjennomgangen av undersøkelsen på neste FAU – 

møte. 

 

Nasjonale prøver 5. og 8. trinn: 

Østensjø skole har gode resultater på både 5. og 8. trinn, og har et godt skolebidrag. Mange 

elever i mestringsnivå 3 og 5, samt få elever på mestringsnivå 1. Rektor forklarte også 

hvordan det arbeides med elev -oppfølging ut i fra resultatene. Skolen setter inn tiltak 

kontinuerlig og sees på helhetlig.  

 

12/20 Nytt fra FAU 

FAU er mest opptatt av utbygging, økonomi og kvalitet i skole/AKS og skole – hjem – 

samarbeid. Ut over dette er det ikke noe nytt fra FAU.  

 

13/20  Eventuelt 

Driftstyre anmoder om at det undersøkes om det er mulig å få feiet asfalten for grus for å 

unngå skader på elevene. Dette vil bli tatt opp med vaktmester og Undervisningsbygg.  

Driftstyre ønsker status på HMS (statisikk på sykefravær, vold, skader etc.) på neste møte i 

Driftstyre.  

 

Neste møte avholdes onsdag 13. mai kl. 1830.  

 


