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M Ø T E B O K 
 

Møtebok fra møte i Driftsstyret ved Tonsenhagen sko le 
 
 
Dato:  22.5.2019 
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 
Mohamad Duale Isse  medlem/politisk representant 
Beate Kase Pedersen   rektor/sekretær 
 

 
Meldt forfall: 

Jenny Retterstøl Olaisen  medlem, ansatte 
Kristoffer Sveen Vetvik  medlem/politisk representant 
 

Ikke møtt:  Andreas Lindrupsen   medlem, politisk representant 
 

 
 

 
 

 
Sak 18/19        Godkjenning av innkalling og sakli ste 

Godkjent 
 
Sak 19/19  Godkjenning av møtebok fra 6.3.2019   
 
 Møtebok godkjent.  
   
 
Sak 20/19 Nytt fra FAU 

- Fau fornøyd 17.mai arrangementet. Strålende vær og mange 
deltok. Svært vellykket. Rutineplan for neste års arrangement 
utarbeides. 

- Fau har laget et skriv som sendes skolen angående 
skjermbruk.  
 

Sak 10/19 Informasjon fra skolen. 
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- Nytt firma som drifter IKT på skolen – Proservia. Er tilstede en 
gang annenhver uke. Sagene data, vårt tidligere Iktfirma har 
mistet rammeavtalen.  

- Motorskoleprosjekt – Tonsenhagen skole er valgt ut til å være 
motorskole: 
 En Motorskole er en skole som ønsker å gå i front i arbeidet med å 
"utvikle modeller for tidlig innsats, som innebærer forpliktende samarbeid 
mellom kommunale tjenester i skolens lokaler eller i nærheten av skolen. 
Oslo kommunes visjon for oppvekstsektoren skal være retningsgivende 
for hvilke modeller som prøves ut, og særlig følgende: "I Oslo skal alle 
barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like muligheter. 
Familiene skal få god støtte og hjelp, så raskt og ubyråkratisk som mulig. 
Barn og unge skal oppleve at hjelpesystemene er nyttige, trygge og 
samarbeidende ..." (Tildelingsbrev 2019 for Utdanningsetaten av 
21.01.19, Kapittel 2: Føringer for Utdanningsetaten).  
Tonsenhagen skole har følgende satsinger i dette prosjektet: 

o Prosjektleder 
o Fra vaktmesterbolig til helsehus (brev til politiske 

myndigheter sendt med kopi til alle involverte) 
o Miljøgruppe 
o Miljørom 
o Utvikle ressursteam til et møte med innspill fra ulike 

fagfelt 
o Kompetanseheving for skole og AKSansatte 
o Tettere samarbeid med bydelens forebyggende enhet. 

(møte avtalt juni) 
- Oppgradering av musikkrommet – samarbeidsmøte med 

Undervisningsbygg, Utdanningsetaten, musikkteateret og 
Tonsenhagen skole 3.6. 

- Tonsenhagen skole skal være med i FUS prosjektet – 
Funksjonell skriving i de første skoleårene . et forsknings- og 
utviklingsprosjekt ved Institutt for lærerutdanning og 
Skrivesenteret ved NTNU. Det overordna formålet med 
prosjektet er å få bedre innsikt i barns tidlige skriving og øke 
kvaliteten på undervisning og læring de første 
skoleårene.Prosjektet vil foregå som et utviklingsprogram på 
totalt 60 skoler i Norge 

 
 
  

 
Sak 22/19 Driftsrapport skole og AKS 
 

- Driftsrapporten til skolen viser at regnskapet går i balanse pr 
april 2019 

- Driftsrapporten til AKS viser fortsatt et regnskap som drar 
med seg fjorårets merforbruk. Tiltak er iverksatt. I tillegg 
ønsker skolen og AKS å ta grep ift matserveringen som er 
kostnadskrevende og tidskrevende.  

- I 2018 brukte AKS 293 000kr på matinnkjøp. Dette tilsvarer 
5kr per barn per måltid/dag. Oslo kommune gir tilskudd til litt 
over 2kr per barn per måltid/dag. På matvarer ble det i 2018 
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brukt ca.140 000kr mer på mat enn hva AKS får tilskudd til. I 
tillegg har vi ansatte som tilbreder denne maten + en ansatt 
hver ettermiddag som må ta oppvask. Til sammen tilsvarer 
dette nesten en 100% stilling, altså 330 000kr i året. Hvert år 
bruker altså AKS Tonsenhagen ca.470 000kr av eget 
budsjett. I tillegg har vi svært stort matsvinn. 

- Fra høsten vil AKS legge opp til følgende: 
o Matservering en dag pr uke. 
o De øvrige dagene serverer AKS oppskjært frukt & 

grønt.  
o Rammeplan for aktivitetsskolen samt anbefalingene fra 

helsedirektoratet sier at barna skal få servert et sunt 
mellommåltid på AKS hver dag. Oppskjært frukt og 
grønt havner under denne definisjonen 

o Deretter er planen gradvis å løfte nivået på 
matserveringen til et nivå vi tenker er oppnåelig og 
gjennomførbart, både praktisk og økonomisk. 

o Det vil bli gitt informasjon til elever og foresatte om 
endringen.. 
 

Vedtak:  
Driftsstyret er informert om regnskap og månedsrapporter og tar dette til orientering.  
Driftsstyret stiller seg bak AKS sitt forslag om å legge om matserveringen. Driftsstyret 
påpeker at det er svært viktig med god og tydelig informasjon til elever og foresatte. 
Mange kan ha misforstått hva slags måltid barna har krav på siden Tonsenhagen 
gjennom mange år har servert større måltider enn rammeplanen og helsedirektoratet 
og økonomien legger opp til.  
 
 
 
 
Sak 23/19 Ordensreglement for Tonsenhagen skole  
Tonsenhagen skole legger opp til følgende prosess for å revidere 
ordensreglementet.Nåværende reglement er innen for de nye reviderte 
retningslinjene fra byrådet. 
 

- Høring i elevrådet 
- Gjennomgang i Driftsstyret  
- Behandling i FAU 
- Behandling i MBU 
- Behandling i SMU  
- Behandling i elevråd 
- Gjennomgang i personalet både på skole og AKS.  
- Endelig behandling i Driftstyret høst 2019 

 
Vedtak: 
Driftstyret er orientert om prosessen for å revidere lokalt reglement for orden og 
oppførsel for Tonsenhagen skole 
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Sak 24/19 Neste skoleår: Fag og timefordeling og an settelser.     
5 nye lærere er ansatt. En utlysning på to til ligger ute.  
3 lærere i svangerskapspermisjon, 3 slutter. Sosiallærer slutter. 
Ny sosiallærer er ansatt, intern ansettelse. 
 
Alle de nyansatte har kompetansen på plass og de har alle erfaring fra tidligere 
skoler.  
 
Neste skoleår har vi besluttet å ha grupper/klasser på 21 elever også på 3.trinn. 
Overgang til klasser på 28 elever vil skje på 4.trinn.  
Vi har ressurser til to ressurslærere som skal dekke 1.-4. I tillegg noen timer til 
ressurslærer på mellomtrinnet. 
Assistentressursen økes med ca 2 stillinger pga elever med store behov. I tillegg har 
vi denne våren økt med en miljøterapeut som starter i februar/mars.  
 
Vedtak: 
Driftstyret er orientert om fag og timefordeling og ansettelser. 
 
 
Sak 25/19 Møteplan for neste skoleår:  
 
Vedtak: 
Møteplan 2019- 2020: 18.9., 20.11.,15.1., 11.3. og 27.5. 
 
Sak 26//19  Eventuelt 
 
17.mai – skolen ønsker å delta i barnetoget i sentrum annenhvert år. Elevråd og FAU 
involveres i planlegging og informasjon til alle. Begrunnelsen er at toget i sentrum er 
svært stort, det blir mye venting, bussene er en stor utgift, men det aller viktigste er at 
dette er et svært stort arrangement som tar mye arbeidstid i april og mai.  Tonsenhagen 
har et fint lokalt arrangement. Korpset kan gå i tog hvert år, følger da Vollebekk skole 
de årene Tonsenhagen ikke deltar i sentrum.  
Rektor har meldt FAU at dette tas opp på FAUmøtet i mai.  
 
 
 
Beate Kase Pedersen      Katrine Åsheim 
Rektor/sekretær       Leder    


