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M Ø T E B O K 
 

Møtebok fra møte i Driftsstyret ved Tonsenhagen skole 

 

 

Dato:  18.9.2019 

Møtested: Tonsenhagen skole, møterom ved personalrommet 

 

Til stede:      
Katrine Åsheim   medlem/foresatt/ leder 

Trine Svendsen   medlem/foresatt 

  Ann Helen Baekken  medlem/ansatt 

Tina Rindsem   varamedlem/ansatt 

Kristoffer Sveen Vetvik  medlem/politisk representant 

Beate Kase Pedersen   rektor/sekretær 

 

 

Meldt forfall: 

Jenny Retterstøl Olaisen  medlem, ansatte 

Andreas Lindrupsen   medlem, politisk represent 

 

Ikke møtt:  
                     Mohamad Duale Isse  medlem/politisk representant 

 
 
Sak 27/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Godkjent 
 

Sak 28/19 Godkjenning av møtebok fra 22.5.2019 
Møtebok godkjent. 

 

Sak 29/19 Nytt fra FAU 

FAU møte blir først etter høstferien. Siste FAUmøte før sommerferien dreide seg mye om 

evaluering av 17.mai-arrangementet.  

 

Sak 30/19 Informasjon fra skole og AKS 

AKS:   

- Vellykket mottak av 1.trinn 

- Omlegging av matserveringen på AKS er godt i gang og så langt vellykket: Oppskjært 

frukt og grønt to dager pr uke, varm mat to ganger pr uke, brødmat en gang pr uke.  

- Det kommer en brukerundersøkelse for AKS foresatte. Denne vil også omhandle mat 

og ernæring på AKS 

- Dyktige ansatte med god kompetanse på AKS: Dramapedagoger, idrettspedagog, 

Naturskolepedagog, fagarbeidere.  

Skole: 
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- Info vedr musikkrommets rehabilteringsprosjekt: UDAs avdeling for skolebygg og 

anlegg kan bidra med midler til utstyr og inventar. UBF vil sette en prosjektleder på 

saken. Rektor purrer opp ukentlig for å sikre framdriften. 

- Info vedr Helsehus i vaktmesterboligen: Saken ligger nå i byrådsavdeling for oppvekst 

og kunnskap under Seksjon formålsbygg. Der kan de opplyse at saken ligger til 

vurdering. Uvisst om det vil bli milder til dette i 2020. 

- Skolen lyser nå ut en fast stilling som undervisningsinspektør. Det har vært en 

prøveordning med en utvidelse av ledergruppa fram til nå.  

- Folkehelseprosjektet i Groruddalen – kosthold og fysisk aktivitet. Tonsenhagen skole 

har laget en plan for dette og en kortfattet versjon av denne planen med konkrete 

tiltak, ble presentert på Dsmøtet. Denne planen skal evalueres i november.  

 

Sak 31/19 Driftsrapport fra skole og AKS – tertialrapport 

Driftsrapporten til skolen viser at regnskapet går i balanse pr april 2019.  

Skolen har et merforbruk på vikarutgifter. Dette er delvis begrunnet elever med en diagnose 

som utløser økonomisk støtte. Skolen legger opp til en innsparing på poster i budsjettet som 

ikke går utover daglig drift og fortsetter en stram økonomistyring.  

Driftsrapporten til AKS viser fortsatt et regnskap som drar med seg fjorårets merforbruk. 

AKS har nå lagt om matserveringen – dette betyr lavere kostnad til mat og til ansatte som skal 

drifte kjøkkenet. I tillegg er basene lagt om, slått sammen 3. og 4.trinnsbasen. Det var planlagt 

å redusere merforbruket mer enn det AKS har klart. Dette kommer av at AKS måtte bytte 

baselederkontor. Dette krevde investeringer på rundt 70 000,- I tillegg skal skolen over på 

nettbrett og gamle PCer utfases – da måtte AKS kjøpe inn iPads. Økonomien på AKS er 

stram, men i kontroll.  

 

Vedtak: Driftstyret er orientert om tertialrapport for skole og AKS.  

 

Sak 32/19 Resultater for Tonsenhagen skole skoleåret 2018-2019 

Møtet gikk igjennom sakspapirene om resultater. Tonsenhagen bruker kartleggingsresultatene 

for å sette inn tiltak til elever under kristisk grense.  

Kartleggingsresultatene på leseprøven på 6.trinn, på Osloprøve i naurfag og de nasjonale 

prøvene på 5.trinn viser at skolen har mange elever på nivå 2 og få på nivå 1.  

Elevundersøkelsen hadde et svært godt resultat på mobbing og trivsel. I tillegg har skolen 

gjort et solid framskritt når det gjelder læringskultur.  

Vedtak :  

Driftsstyret er orientert om skolens resultat på 

Olsoprøver/kartleggingsprøver/elevundersøkelsen fra skoleåret 2018/2019, og er informert 

om hvordan skolen arbeider med resultatoppfølging.   

 

Sak 33/19 Statusrapport Strategisk plan 

De fleste tiltakene er i prosess. Arbeid med årsplaner i fag utsettes til våren da nye fagplaner 

først offentliggjøres i november. Fokus på begrepsforståelse i alle fag utsettes også til våren. 

Det samme gjelder sluttføring av dysleksiplanen. For øvrig er det iverksatt tiltak innefor alle 

områder.  

 

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

tiltakene ift planen.  

 

Sak 33/19 Eventuelt 
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Ett spørsmål angående om FAU referatene kan sendes ut på skolemelding kom opp. 
Saken tas opp på møte for alle klassekontakter og FAU etter høstferien.  
 
 
 
Beate Kase Pedersen      Katrine Åsheim 
Rektor/sekretær       Leder    


