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Tonsenhagen skole - møtebok 15.1.2020  

  
Sak 1/20 Godkjenning av innkallng og saksliste 

Godkjent 

 

Sak 2/20 Godkjenning av møtebok fra 18.9.2019 

Godkjent 

 

Sak 3/20  Valg av leder og konstituering av driftsstyret 

Trine Svendsen ble valgt til ny leder. 

Elisabeth Strålberg ble valgt til ny nestleder 

Møter våren 2020 er tidligere bestemt: 11.3. og 27.5.  

 

Sak 4/20  Nytt fra FAU 

FAU er organisert i grupper; AKS, miljø, sosial, trafikk, IKT.  

FAU har evaluert bokbyttekvelden og avventer frost for evt skøytekveldarrangement.  

 

Sak 5/20 Informasjon fra skolen 

Vi får mulig tilsyn ifm beredsskap og sikkerhet.   

Skolen har besluttet å endre tradisjonen med deltagelse i sentrumstoget 17.mai hvert år til deltagelse annenhvert 

år. Saken har vært drøftet i skolens planruppa, med FAU og korpset. Informasjon går ut i disse dager til alle 

foresatte ved skolen. Korpset kan få gå med Vollebekk skole.  

Skolen har gjennomført elevundersøkelse for 5.-7.trinn og trivselsundersøkelse for 1.-4.trinn. Resultatene er delt ut 

til lærerteamene som analyserer resultatet og lager tiltak for å beholde gode resultat og forbedre svake resultat.  

Skolen har fått jodtabletter til oppbevaring og utdeling som et ledd i kommunens atomberedsskap. Informasjon og 

forhåndsgodkjenning skal sendes ut til foresatte.  

 

Møtereferat 
 

 
 

 

Til:  

Fra: Tonsenhagen skole 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Tonsenhagen skole møterom PUSH 

Til stede: Abdulkadir Hussaini, Espen Thorsen, Kristoffer Sveen Vetvik, Ann Helen Baekken, Tina 

Rindsem, Trinse Svendsen, Elisabeth Strålberg 

Forfall/ikke møtt:  

Referent: Beate Kase Pedersen 

Møtetid: 15.1.2020 

Saksbehandler: Beate Kase Pedersen 

Telefon: 

 

 

 

Vår ref.: 20/534 – 4 



 

 

 

 

Sak 5/20 Budsjett 2020 

Vedtak: Driftstyret vedtar budsjettforslagene for undervisning funksjon 202, skolebygg 222 og AKS 215.  

 

Sak 6/20 Strategisk plan 

Vedtak: Driftstyret vedtar forslaget til strategisk plan og aktivitetsplan. Mål tall for AKS føres inn.  

 

Sak 7/20 Overgang til ungdomstrinn høst 2020 og skolestartere 2020 

Tonsenhagen skole har ca 72 elever innskrevet for høstens 1.trinn. Det betyr at det er ledige plasser for 

skolebyttesøkere. 

Alle elevene på 7.trinn har fått informasjon om hvem som har skoletilhørighet på Tonsenhagen skole og derfor 

også på Vollebekk og hvem som evt må søke skolebytte hvis de ønsker å følge over til Vollebekk. Alle som har 

skoletilhørighet på Tonsenhagen/Vollebekk vil få plass. 

 

Vedtak: Driftsstyret er orientert om overgang til ungdomstrinn og skolestartere 2020.  

 

 

 

Sak 9/20 Eventuelt 

Rektor orienterte om at skolen fra tid til annen har elever som strever med å regulere følelsene sine. Dette kan 

komme av mange ting og vi på skolen samarbeider tett med foresatte til de det gjelder og jobber for å skaffe hjelp 

til barn og familie og veiledning til skolen. Noen ganger har vi hendelser som gjør at vi må gripe inn og hjelpe 

barnet. For å være godt rustet til å hjelpe barn som strever med dette har vi hatt kurs og opplæring fra 

kompetanseenheter der vi har lært metoder for å avverge alvorlige hendelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 


