
   

  

  
 Oslo kommune 
 Tonsenhagen skole 

  
  

 

 

 

M Ø T E B O K 
 

Møtebok fra møte i Driftsstyret ved Tonsenhagen sko le 
 
 
Dato:  6.3.2019 
Møtested: Tonsenhagen skole, møterom ved personalrommet 
 
Til stede:       

Katrine Åsheim   medlem/foresatt/ leder 
Trine Svendsen   medlem/foresatt 

  Ann Helen Baekken   medlem/ansatt 
Tina Rindsem   varamedlem/ansatt 
Kristoffer Sveen Vetvik  medlem/politisk representant 
 
Beate Kase Pedersen   rektor/sekretær 
 

 
Meldt forfall: 

Jenny Retterstøl Olaisen  medlem, ansatte 
Andreas Lindrupsen   medlem, politisk representant 
Mohamad Duale Isse  medlem/politisk representant 
 
 

 
 

 
Sak 7/19        Godkjenning av innkalling og saklis te 

Godkjent 
 
Sak 8/19  Godkjenning av møtebok fra 16.1.2019   
 
 Møtebok godkjent.  
   
 
Sak 9/19 Nytt fra FAU 

- Fau planlegger 17.mai arrangementet.  
 

Sak 10/19 Informasjon fra skolen. 
- Osloskolens foreldreundersøkelsen skal foregå fra 12.mars til 

12.april. Informasjon sendes ut til foresatte 7.3., det ligger 
informasjon på skolens hjemmeside og rektor har informert på 
FAU møte om undersøkelsen og oppfordret til å jobbe for økt 
deltagelse. Skolen legger også ut info om undersøkelsen på 
ukeplaner.  
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- Vaktmesterboligen – UBF har vært på befaring for å lage et 
prisestimat for oppgradering til helsetjenestebruk. Dersom 
UDA får dette før 15.mars kan det være en mulighet for at 
oppgraderingen akn komme på inneværende års budsjett. 

- Skolen har lyst ut 2 -3 stillinger og fått 34 søkere. Svært mange 
godt kvalifisert. 

- Skolen har bestemt å organisere elevene i grupper på 21 
elever også på 3.trinn. Klasseinndeling i klasser på 28 elever 
vil derfor først inntre på 4.trinn.  

- Flere lærere har søkt videreutdanning. 
- Skolen har fokus på kompetanseheving innefor feltet 

traumebevisst undervisning for å bli enda bedre på tilrettelagt 
undervisning. 

- Nyinnkjøp kunstplakat: Månelyst over Tonsenhagen – henger 
i vestibyle. 
   
 
  

 
Sak 11/19 Årsregnskap og fullstendighetserklæring. 
Åresregnskapet for AKS viser et merforbruk på 653 000. Det er laget en 
nedbetalingsplan for dette i samarbeid med UDA. 
Årsregnskapet for skolen viser et mindreforbruk på 1 163 000. Dette har sin forklaring 
i høy refusjon på sykefravær og høyere refusjon på gratisutleie enn forventet. I tillegg 
har skolen hatt økte inntekter på helgeutleie.  
Mindreforbruket brukes til følgende:  
Undervisningsmateriell, seminar, biblioteksbøker, elev iPad, eksursjoner, 
velferdstiltak ansatt og inventar (Utebenker/evt bortennisbord). 
 
Møtet gikk gjennom fullstendighetserklæringen for 2018. 
 
Vedtak:  
Driftsstyret tar skole og AKS sine årsregskapsrapporter til orientering ogvedtar  
forslag til bruk av skolens mindreforbruk. Driftsstyret vedtar 
fullstendighetserklæringen for 2018. 
 
 
 
 
Sak 12/19 Overgang ungdomsskole 
Ca 20 elever på Tonsenhagen skoles 7.trinn har ikke nærskolevedtak og derfor ikke 
fotrinnsrett til plass på Vollebekk. Noen av disse ønsker å starte på ungdomsskolen 
der de bor og noen søker Vollebekk.  
Det er avholdt informasjonsmøte med rektor på Vollebekk. 
Besøksdag avholdes når skoletilhørighetsvedtakene er sendt ut. Disse vedtakene 
sendes ut 10. april (nærskolevedtak) og 5.mai (skolebyttevedtak). 
 
 
Vedtak. 
Driftsstyret er orientert om overgang til ungdomsskolen. 



 
 

 3

Sak 13/19 Skolestartere høst 2019 
Tall pr februar  
 
Antall 
innskrevne 1. 
klassinger på 
egen skole 

Antall dere 
kan ta imot 

Hvor mange 
klasser vil 
dere ha på 1. 
trinn 

Hvor mange 
søker seg til 
andre skoler? 

Hvor mange 
søker seg til 
dere? 

79  84  4  5  16 
  
 
 
Sak 14/19 AKS planleggingsdager    
 
Aks skal ha 1-2 planleggingsdager hvert skoleår. Disse ønsker Tonsenhagen AKS å 
legge på følgende datoer: 
For skoleåret 2018- 2019 : 31.5. (inneklemt dag etter Kristi Himmelfartsdagen) 
For skoleåret 2019 – 2020: 16.8. (i skolens planleggingsuke) og 30.9. (første dag i 
høstferien. 
 
Vedtak:   
Driftstyret vedtar de foreslåtte datoene som planleggingsdager for AKS.  
 
 
Sak 15/19 Reglement for Tonsenhagen skole. 
Byrådet har utarbeidet nytt reglement for Osloskolen. UDA har laget en veileder til 
dette reglementet. 
Skolen reviderer sitt lokale regelverk og sender dette på høring til pesronalet, elevråd, 
MBU og Skolemiljøutvalget. Deretter skal reglementet vedtas av Driftsstyret. 
Målet er å ha et nytt reglement på plass til skolestart.  
 
Vedtak: 
Driftsstyret er informert om prosessen for å utarbeide et forslag til nytt lokalt reglement 
for orden og oppførsel for Tonsenhagen skole  
 
 
16/19  Opplæring av driftsstyremedlem 
Driftstyremøtet gikk igjennom presentasjonen utarbeidet av UDA. 
Driftsstyret ber om at innkallinger til DS møter legges på skolens hjemmeside i forkant 
av møtene. 
 
 
17/19 Eventuelt   
 
Ingen saker 
 
 
Beate Kase Pedersen      Katrine Åsheim 
Rektor/sekretær       Leder    


