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Møtebok 

 

 

Til: Medlemmer i Driftsstyret ved Østensjø skole  

Fra: Terje Bergersen 

Møtegruppe: Driftsstyret ved Østensjø skole 

Møtested: Østensjø skole, personalrommet 

Møtetid: 

Tilstede 

Onsdag 15.01.20 kl. 17:30 

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

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

Lars Kristoffersen  

Fraværende:  

Referent: Tore Løkkum 

 

MØTEBOK FRA MØTE I DRIFTSSTYRET VED ØSTENSJØ SKOLE 

 

Kort informasjon om skolen v/rektor 

Østensjø skole er en barneskole med 520 elever fordelt på tre klasser pr. trinn. Totalt har 

skolen, inkludert AKS 80 – 90 ansatte. Østensjø skole er en tradisjonsrik skole med et godt 

omdømme i bydelen. For tiden er skolen inne i en utbyggingsperiode, og de nye byggen er 

beregnet ferdige til bruk skolestart 2021.  

 

1/20 Godkjenning av møtebok fra forrige møte og saksliste  

Møtebok godkjent. Saksliste godkjent.  

 

2/20 Valg av leder og nestleder i Driftstyre 

Styret innstiller enstemmig Stian Skrefsrud (FAU) som leder og Lars Kristoffersen (SV) 

som nestleder i Driftstyret. Eivind Tellefsen (MPDG) blir politisk representant i 

Skolemiljøutvalget (SMU).  

 

 

3/20 Økonomi  

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

gjennomgang av ulike budsjettposter, både på drift og lønn. Det vises til dokumenter i mail 

fra 13.01.20. Skolen vil i løpet av året invistere mye i IKT. Dette gjelder både PC/Ipader 

og kursing av personalet. AKS tar med seg et merforbruk på 1,1 mil i budsjett for 2020. 

Årsaken til dette er gratis kjernetid som det har vært vanskelig å forutse konsekvensene av. 

Det vil derfor settes inn ulike tiltak gjennom året for å saldere merforbruket. Dette 

innbefatter blant annet: Det settes ikke inn vikarer ved sykdom, permisjoner el. Vikariater 

vil ikke bli videreført fra høsten 2020. Det kan også bli aktuelt med kortere åpningstid 

(1630) og redusert tilbud i aktiviteter. Målet er likevel å beholde et godt tilbud på AKS. 

Driftstyret ønsker å bli orientert om belegg og økonomi gjennom året. Konklusjon: 

Driftstyre vedtar budsjettet for 2020.  
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4/20 Strategisk plan  

 Rektor gjennomgikk Strategisk plan med fokus på følgende hovedområder:  

 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i 

skoleløpet. 

 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, 

tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele 

skoleløpet.  

 Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være 

godt forberedt til høyere utdanning arbeidsliv. 

 Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer 

helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep. 

 Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke elevenes motivasjon, mestringsfølelse, 

norskspråklige ferdigheter og læring gjennom økt deltakelse og kvalitet i AKS. 

 

Driftstyre ble orientert om risikovuderinger og ulike tiltak for å sikre måloppnåelsen. Det 

var enighet om å endre risikovurderingen på AKS til 1. – 4. trinn. Driftstyre vedtok 

Strategisk plan etter denne endringen.  

 

5/20 Nytt fra skolen 

 Utbygging: 

Rektor melder at utbyggingen går fint, og at det er ukentlige møter med utbygger. Ledelsen 

orienterer alle foresatte ukentlig om nyheter 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 

Denne blir gjennonmgått med elevene på trinnet, i elevrådet, med kontakt- og faglærere 5. 

-7.trinn, i personalet, i SMU. Elevrådsleder vil også gjennomgå denne i FAU sammen med 

rektor. Skolen har generelt gode resultat og ligger over Oslo snittet på mye. Det er likevel 

en svak nedgang på noen områder og dette jobber vi med på ulike måter. Skolen jobber 

spesielt i forhold til elevmedvirkning, arbeidsro og trygge friminutt. 

 

Utlysning av ledige stillinger 

Skolen lyser ut ledige lærerstillinger i løpet av februar/mars for skoleåret 2020/2021.  

 

6/20 Nytt fra FAU 

Stian Skrefsrud melder at FAU er mest opptatt av utbygging, økonomi og kvalitet i 

skole/AKS og skole – hjem – samarbeid.  

 

7/20  Eventuelt 

I vårsemesteret blir møtene i Driftstyret lagt til onsdag 26. februar og onsdag 13. mai kl. 

1730. Møtene i Skolemiljøutvalget (SMU) blir lagt til samme datoer kl. 1630.  

 

 

 


