
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Tonsenhagen skole 

 

Møtebok 17.3.2021 

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

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

Larsen (medlem) 

Møterom: Digitalt på TEAMS  

 

Saksliste:  

Sak 12/21 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 13/21 Godkjenning av møtebok fra 16.2.2021 

Møtebok godkjent. 

Sak 14/21 Gjennomgang av årsregnskap og fullstendighetserklæring 

Årsregnskap og fullstendighetserklæring gjennomgått og godkjent.  

Sak 15/21        Overgang til ungdomstrinn høst 2021 

Rektor informerte om rutiner rundt overgangen: informasjonsmøte for elever, informasjonsmøte for  

foresatte, samarbeidsmøter rundt enkeltelever avholdes som vanlig, men nå i koronatid digitalt. 

Høring om skolebehovsplan i mai med frist juni. Saken settes opp på neste DS møte i mai.  

Sak 16/21         Skolestartere 1.trinn høst 2021 

Informasjon om at det er kun 65 barn med skoletilhørighet på høstens 1.tr. Vi har 13 som søker skolebytte  

fra andre skoler. 

Sak 17/21         Opplæring av driftsstyremedlemmer. 

Utsettes til septembermøtet.  

Sak 18/21         Eventuelt 



Nytt fra skolen: 

• Stengt skole for 5.-7.trinn, elevene får digital undervisning.  

• 1.-4.tr og AKS er fortsatt på rødt nivå.  

• Tilsynsskole for barn med foresatte med samfunnskritiske yrker.  

• Spesialpedagogisk opplegg for barn med vedtak om dette gis enten fysisk på skolen eller 

digitalt.  

• Tilbud til sårbare barn gis på skolen.  

• Hjemmeskole/digital skole – rutiner er forbedret og endret siden sist vi hadde 

hjemmeskole (mars 2020). Vi har også tatt med oss rådene fra FAU om sosial 

tilrettelegging digitalt.  

• Medarbeiderundersøkelsen 10 faktor gjennomføres nå. 

• Konsolideringsprosjekt –administrasjonens digitale arenaer samkjøres med 

skoleplattform Oslo. Tonsenhagen skole er nå konsolidert. 

• Oppstart av skolehageprosjekt, vi har en prosjektgruppe med 5 foresatte, miljøterapeut, 

baseleder fra AKS og rektor.  

Nytt fra FAU: 

• Faus skolemiljøgruppe har i samarbeid med sosiallærer, utarbeidet en tipsliste for å sikre 

barna sosial kontakt via digitale flater i Koronatid. 

• Natteravnordning – ønsker å starte samarbeid med Årvoll. 

 

Tips fra Kristoffer Sveen Vetvik: Søk bydelens "Grønne midler".  

 

 

Elisabeth Strålberg   Beate Kase Pedersen 

Driftsstyreleder    DS sekretær/rektor 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


