
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Tonsenhagen skole 

Møtebok Driftstyret 16.9.2020 

Tilstede: 

Elisabeth Strålberg (medlem) , Espen Thorud (medlem), Tina Rindsem (medlem) , Elin Usterud 

(medlem), Janar Mousa (Varamedlem møter for Abdulbaki Hussaini). 

Helene Nes AKS leder tilstede under behandling av sak 33/20.  

Ikke møtt: Kristoffer Sveen Vetvik (medlem), Ann Helen Baekken (medlem) 

Meldt forfall: Abdulbaki Hussaini (medlem) 

 

Sak 29/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Sak nr 33/20 flyttes opp og behandles etter sak 29/20.  

Inkalling og saksliste godkjent.  

Sak 33/20 Økonomirapporter 

Prognosen for AKS viser et forventet merforbruk på ca 781 000. Dette kommer av et merforbruk 

fra 2019 og manglende brukerbetalinger fra når AKS var stengt under koronavår og økte 

lønnskostnader for høsten pga økt fravær og økt vikarbruk. AKS har allikevel klart å 

omorganisere og fått på plass en ny organisering av ledergruppa på AKS.  Det er ansatt en 

pedagogisk leder som starter i oktober. Dette skal bidra til faglig utvikling, kompetanseheving og 

gode aktiviteter for barna.  

Prognosen for skolen viser et merforbruk på ca 1 045 000. Dette kommer av koronarelaterte 

utgifter: Tap av utleieinntekter, ekstra utgifter til renholdsprodukter, fritt skolemateriell ved 

oppstart, ekstra buss til leirskoler, to ekstra voksne på leirskole og økte vikarutgifter. I tillegg en 

elevtallsreduksjon på 18 elever.  

Skole og AKS har ingen informasjoner om koronarelaterte utgifter vil bli kompensert.  

Vedtak 

Driftsstyret er orientert om skolens og AKS sin prognose og økonomirapporter er framlagt.  

 

Sak 30/20 Godkjenning av møtebok fra 27.5.2020 



Møteboka godkjent.  

Sak 31/20 Nytt fra FAU 

FAU har hatt ett møte der representanter fra forrige skoleår deltok. Nytt møte med nye medlem 

i oktober.  

Sak 32/20 Nytt fra skolen 

- Elevtallsreduksjon pga mye flytting, mange flytter ut av byen.  

- Skolen har hatt en del hærverk i våres og nå i høst. Vinduer er knust, et innbrudd i 

gammel gymsal. Disse er politianmeldt og vi har opprettet kontakt med forebyggende 

tjeneste på Stovner som følger opp og kjører runder også bak huset. I tillegg et tilfelle av 

hærverk i skoletid som vil bli en delvis erstatningssak.  

Foresatte i nabolaget har opprettet en Facebookgruppe som skal sørge for økt voksen 

tilstedeværelse i området.  

- Kort info om organisering under Korona og gult nivå:  

o Alle felles personalmøter og møter på tvers av team/trinn rigges med minst en 

meters avstand.  

o Få eller ingen felles møter i helt personale, vi deler i 1.-4.tr, 5.-7.tr og AKS. Noen 

møter har også blitt avholdt ute.  

o Leirskole for 7.trinn avholdt med mange koronatiltak blant annet ekstra buss og 

to ekstra voksne.  

o En klasse er en kohort med eget friminuttsområde.  

o Foreldremøter avholdes i aula, en foresatte pr elev, klassevis eller to 

samarbeidende klasser.  

o Vi planlegger for å kunne raskt starte med hjemmeskole dersom det blir behov for 

stenging/karantene/rødt nivå.  

- Ny IKT konsulent ansatt. Vi har også økt ressursen til 50 %. Nå har vi erlend i 25 % og Nils 

i 50% i tillegg har Lene inspektør opparbeidet seg en solid kompetanse, men det er Nils 

og Erlend som er IKT avdelingen.  

- Ny elevdatabase i august – IST Everyday.  

- Ny elev på 1.trinn med behov for spesielle tilpasninger pga funksjonshemning. Skolen 

arbeider for å sikre fysisk tilrettelegging og ansette en assistent som skal hjelpe til i det 

daglige.  

-  

 

Sak 34/20 Skolens resultater fra skoleåret 2019 2020. Kartleggingsprøver, Nasjonale 

prøver, Osloprøver Elevundersøkelsen og overgangsprøver. 

Vedtak:  Driftsstyret er orientert om skolens resultat på 

Osloprøver/kartleggingsprøver/nasjonale prøver/elevundersøkelsen fra skoleåret 

2019/20 og er informert om hvordan skolen arbeider med resultatoppfølging 

 



Sak 35/20  Statusrapport strategisk plan 

Vedtak:  Driftsstyrets gjennomgang av Strategisk plan viser at skolen er godt i rute 

med tiltakene ift planen til tross for Koronatid.  

Sak 36/20 Informasjon om kommende høring om endringer i ressursfordelingsmodellen. 

Høringsfrist ultimo oktober. Sette opp ekstra Dsmøte? 

Vedtak:  Ekstraordinært driftsstyremøte settes opp 21.10. Ds vurderer da om det er 

behov for møtet som er satt opp i november.  

Sak 37/20 Ny avtale for leirskole – tilbudsrunde avsluttes i september.  

Skolen har hatt ute en tilbudskonkurranse der kriterier som pris, avstand, 

kvalitetsmessig godt innhold og mulighet for 4 dagers opphold ble lagt inn. Vi har 

fått tre tilbud som nå vurderes av skolens ledelse, tillitsvalgte og FAU. Vi sjekker 

også referanser.  

 

Sak 38/20 Eventuelt 

  Fau: Har skolen en plan for å unngå at barna mister skolegang ved høyt 

  lærerfravær? 

  Skolen har en svært dyktig vikarinnkaller som i samarbeid med skolens ledelse 

  har intervjuet og ansatt en god del vikarer.  Vi forbereder oss så godt vi kan. 

  Influensavaksine til ansatte vurderes også.  

 

Neste møte er 21.10. kl 17.00 

Elisabeth Strålberg       Beate Kase Pedersen 

Driftsstyreleder       DS sekretær/rektor 

 

 

 


