
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Tonsenhagen skole 

Møtebok  Driftstyret 13.1.2021 

Til 

Elisabeth Strålberg (medlem) , Espen Thorud (medlem), Tina Rindsem (medlem) , Mona 

Heimerback (medlem), Abdulbaki Hussaini (medlem), Kristoffer Sveen Vetvik (medlem), Ann 

Helen Baekken (medlem) 

Møterom: Digitalt på TEAMS 

Tid: Onsdag 13.1.2021 kl 1700 

Saksliste:  

Sak 1/21 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Saksliste og innkalling godkjent. 

Sak 2/21 Godkjenning av møtebok fra 21.10.2020 

Møtebok godkjent. 

Sak 3/21 Nytt fra FAU 

FAU er opptatt av ungdomsskoletilhørighet spesielt mht årskullet på inneværende 4.trinn. Denne 

saken står på FAUS saksliste hvert møte. Tall fra UDA tilsier at det er plass på Vollebekk. FAU og 

skolen avventer skolebehovsplanen og rektor skal sjekke tall på skolebyttevedtak på 4.tr.  

Fau jobber for å få til en skøytekveld med gode smitteverntiltak og i henhold til 

smittevernveileder for fritid.  

FAU la ut en henstilling om at skolen trenger brukt ski/ skøyteutstyr og søker etter forersatte 

som er interessert i å bidra til en mulig skolehagesatsing. Dette førte til umiddelbar reaksjon fra 

Haraldrud gjenbruksstasjon – de leverer diverse ski/skøyteutstyr til skolen denne uka. Flere 

foresatte har også meldt FAU at de er interessert i skolehagedeltagelse.  

Sak 4/21 Nytt fra skolen 

Koronainfo: 

- En klasse i karantene fram til 27.12. 

- Tre ansatte smittet i jula. 

- Skolen har planlagt og forberedt seg på rødt nivå, følger godt med på pressekonferanser. 

- Foreldremøtene denne våren blir sannsynligvis digitale. 

- Personalmøter avholdes nå enten digitalt eller avlyses.  



- Møter rundt enkeltelever går som vanlig i aula eller møterom Aisato som er rigget for 

godt smittevern. 

Annet: 

- Hjertesoneprosjektet – skole og FAU deltar, men har ikke kommet så langt i prosessen 

pga Korona og at kartleggingsverktøyet eleven skulle bruke var ikke tilrettelagt for iPad. 

- Mat og helserommet oppgraderes. 

- Vaktmesterboligen – saken står helt stille. Rektor har spilt inn til UDA at bygget kan 

benyttes til spesialgruppe for autister, men bør også romme helsetjenester. 

- Ny organisering på kontoret – Richard Larsen er ny kontorleder etter Eli Løkken Jacobsen 

som har gått i pensjon. 

- Ny lærer Even på plass på 3. trinn etter en som sluttet. 

- Skolen har ansatt 100 % IKT konsulent, 50 % fast stilling ikt og 50 % midlertidig 

pedagogisk veiledning IKT. 

- Fagfornyelsen – trinnene jobber med ulike deler av den nye læreplanen, erfaringsdeling 

felles på TEAMS ca en gang hver måned.  

- Skolen deltar i Den Naturlige Skolesekken – tre lærere og økonomisk tilskudd til utvikling 

av skogen som læringsarena.  

Sak 5/21 Budsjett 2021 for skole, skolebygg og AKS 

Budsjettene ble gjennomgått.  

Budsjett 202 Undervisning: Elevsatsen er redusert med 500 kr. Basisbeløpet er også redusert. I 

tillegg har elevtallet gått ned med 19 elever det siste året. Lærertettheten er derfor for høy og 

vi må derfor vurdere å fjerne en lærerstilling og vurdere én skoleassistent-stilling. Merforbruk 

fra 2020 på ca 800 000 er lagt inn.  

Budsjett 222 Skolebygg : Budsjettet er omtrent som i 2020. Det er lagt inn inntekter til utleie 

som kanskje ikke blir noe av pga Korona.  

Budsjett 215 Aktivitetsskolen: Økt ramme pga gratis kjernetid og økte bevilgninger fra bydelen 

til elever med spesielle behov. Tilsudd til prosjekt om fysisk aktivitet har gitt et mindreforbruk 

for 2020 på ca 300 000. dette er midler som er bundet til prosjektet. 

Vedtak : Driftsstyret vedtar de fremlagte budsjettene.  

 

Sak 6/21 Ny strategisk plan – utsatt til februar. Nytt møte fastsatt til tirsdag 16.2.  kl 

17.00. Dette møtet blir også digitalt på TEAMS.  

Sak 7/21 Eventuelt 

Ingen saker.   

   



Elisabeth Strålberg       Beate Kase Pedersen 

Driftsstyreleder       DS sekretær/rektor 

 

  


