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Møtebok 11.3.2020 - Driftsstyremøte  

  
10/20  Godkjenning av innkalling og saksliste 

  Godkjent 

 

11/20  Godkjenning av møtebok fra 15.1.2020 

  Godkjent 

 

12/20  Nytt fra FAU 

Tema FAU er opptatt av for tiDA:  

- Skjermtid og bruk av læringsbrett diskuteres i FAU. Behov for mer informasjon fra skole. 

FAU og skole kan utarbeide en rutine for info ved oppstart av læringsbrett.  

- Føring av fravær i Koronatid. 

 

13/20  Nytt fra skolen 

- Åpning av Tonsenhagen Kulturscene og musikkrom. 

- Rutiner ifm Korona –  

o avlysninger av turer på tvers av trinn, sangsamlinger, foreldremøter og 

loppemarked.  

o Oppfølging av råd fra Folkehelseinstituttet: God håndhygiene, bedret renhold. 

Overholde karantene 

o Opprettet OneNote med rutiner ifm Korona 

o Planlegge for evt stenging av skolen – fjernundervisning. 

o Beredsskapsplan nettopp revidert. 

o Informasjon til foresatte om tiltakene og avlysninger sendes ut torsdag. 

- Info om traumeinformert skole, brosjyre utarbeidet og kompetanseheving. Dette skal inn på 

rutineplan og workshop er planlagt i planuka hvert skoleår.  

 

Møtereferat 
 

 
 

 

Til:  

Fra: Tonsenhagen skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Tonsenhagen skole, møterom Push 

Til stede: Abdulkadir Hussaini, Espen Thorud, Kristoffer Sveen Vetvik, Wenche Økland, Tina 

Rindsem, Mona Heimerbach, Elisabeth Strålberg 

Forfall/ikke møtt: Ann helen Baekken, Trine Svendsen 

Referent: Beate Kase Pedersen 

Møtetid: Kl 17 

Saksbehandler: Richard Larsen 

Telefon:  

Vår ref.: 20/534 – 6 



 

 

- Dialogkonferanse for elevrådsreopresentanter på 5.-7.trinn avholdes i neste uke. 

Representantene skal evaluere og diskutere enkelte resultat fra elevundersøkelsen.  

 

14/20  Driftsrapporter, årsregnskapsrapport og fullstendighetserklæring. 

Skolen har et mindreforbruk på 802 000,- dette må brukes til oppgradering av musikkrom og stipendutbetaling til 

de som har tatt videreutdanning høsten 2019.  

AKS har et merforbruk på -747 000,- . Dette er 200 000,- mindre enn forventet og det planlegges for ytterligere 

innsparinger i 2020.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret tar skole og AKS sine årsregskapsrapporter til orientering og vedtar  forslag til bruk av 

skolens mindreforbruk. Driftsstyret vedtar fullstendighetserklæringen for 2018. 

 

15/20  Plandager AKS 

Byrådet har vedtatt at AKS skal ha to plandager hvert skoleår. Disse dagene skal benyttes til kompetanseheving av 

personalet og samarbeid skole og AKS. Disse plandagene vil bli lagt i skolens planuke hvert skoleår. Informasjon 

vil bli sendt ut til foresatte i god tid.  

Vedtak: 

Driftsstyret er informert om planleggingsdager på AKS.  

 

16/20  Opplæring av driftsstyremedlem  

Rektor gikk igjennom reglementet for driftsstyrene i Oslo og oversikt over utdanningsetatens fullmaktsmatrise.  

 

 

18/20  Eventuelt: 

Varsel om høring på skolebehovsplan. Utdanningsetaten har sendt ut varsel om høring på skolebehovsplan 2021-

2030. Planen sendes ut 1.4. med frist 7.juni. Rektor sender høringen til  DS medlem og FAU.  

 

 


