
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Tonsenhagen skole 

Møtebok Driftstyret 21.10.2020 

Tilstede 

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

Heimerback (medlem), Janar Mousa (varamedlem), Kristoffer Sveen Vetvik (medlem), Ann Helen 

Baekken (medlem) 

Meldt forfall: Abdulbaki Hussaini (medlem) 

Sak 38/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Ny sak 47 om økonomi settes inn. 

Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 39/20 Godkjenning av møtebok fra 16.9.2020 

Møtebok fra 16.9. godkjent.  

Sak 40/20 Nytt fra FAU 

Første møte med nye representanter avholdt. FAU lederne Janne og Marcus fortsetter. Fau har 

delt seg i grupper. Refleksens dag, årlig FAU aktivitet, er avholdt. FAU har diskutert leirskoole, 

Halloween, trinn treff og inkludering.   

Sak 41/20 Nytt fra skolen 

Skolen har avholdt "Vennedag" en årlig aktivitet som i år ble forberedt og gjennomført 

smittesikkert og veldig fint.  

Skolen har innkalt alle klassekontakter til et samarbeidsmøte der fokus vil være inkludering i 

Koronatid og samarbeid skole/hjem. 

En lærer slutter til jul, ny er ansatt. Starter 1.januar. 

Kontorleder går av med pensjon til jul – vikar er ansatt fram til sommeren. Da vil skolen 

gjennomgå og vurdere skolens behov opp mot hvordan administrasjonsgruppa skal organiseres. 

Skolen har fått nye vinduer og nytt tak i 2020. I 2021 blir det indre vedlikehold. 

 

  



Sak 42/20 Høring om endringer i ressursfordelingsmodellen.  

Driftsstyret diskuterte de ulike modellene og gikk deretter gjennom høringsspørsmålene ett for 

ett. Driftsstyrets høringssvar er gjengitt under hvert spørsmål.  

Spørsmål 1: 

På en skala fra 1-5 hvor enig er du i at Utdanningsetatens anbefalte Kombinasjonsmodell gruppe- 

og elevsats (Alternativ 4) møter utfordringer knyttet til dagens modell når det gjelder små 

skoler med få paralleller, og/eller dersom man har et "uheldig" elevtall på ett etter flere trinn. 

Tonsenhagen DS : 5 Helt enig 

Spørsmål 2: 

På en skala fra 1-5 hvor enig er du i at Utdanningsetatens anbefalte Kombinasjonsmodell gruppe- 

og elevsats (Alternativ 4) i større grad enn dagens modell møter utfordringer knyttet til at små 

skoler har liten fleksibiliet i organiseringen av spesialundervisning. 

Tonsenhagen DS : 3 Hverken eller  

Spørsmål 3: 

På en skala fra 1-5 hvor enig er du i at Utdanningsetatens anbefalte Kombinasjonsmodell 

gruppe- og elevsats (Alternativ 4) i større grad enn dagens modell møter utfordringer 

knyttet til at det ikke alltid er mulig å realisere budsjettreduksjon i form av 

kostnadsreduksjon hvis elevtallet går ned. 

Tonsenhagen DS : 4  Litt enig  

Spørsmål 4: 

På en skala fra 1-5 hvor enig er du samlet sett i at Utdanningsetatens anbefalte 

Kombinasjonsmodell gruppe- og elevsats (Alternativ 4) er i tråd med bystyrets vedtatte 

mål for Ressursfordelingsmodellen for grunnskoler 

o Modellen må oppfattes som rettferdig 

o Midlene skal fordeles mellom grunnskolene etter objektive kriterier 

o Kriteriene i modellen må være kjent av skolene 

o Modellen må være enkel å operere 

o Modellen skal kunne etterprøves 

Tonsenhagen DS : 3 Hverken eller  



5. Andre kommentarer:  

Tonsenhagen driftsstyre mener at en omlegging av ressursfordelingsmodellen ikke bør 

skje uten ekstra kostnad. Et trekk for Tonsenhagen skole på ca 172 000 vil merkes godt. 

Til sammenligning er dette omtrent samme sum skolen setter av til elevPC/Ipads hvert 

år.  

Sak 43/20 Ny strategisk plan – informasjon om skolens arbeid med å utforme en ny 

plan.  

Skolens ledelse involverer ansatte i skolens plangruppe, baseledergruppa på AKS og tillitsvalgte 

i utforming av forslag til ny strategisk plan. Planen behandles og vedtas i driftsstyret i januar 

sammen med budsjett for skole og AKS,  

Vedtak: Driftsstyret er orientert om skolens arbeid med å utforme ny strategisk plan.  

Sak 44 /20 Ny leirskoleavtale 

Skolen la fram et nytt regnestykke for hva en 4.natt/5.dag vil koste. Det viser at det må samles inn 

68 796 kr pr trinn for at elevene skal få et leirskoleopphold på 4 netter/5 dager. Dersom foresatte 

på trinnet velger 3 netter/4 dager dekker skolen dette.  

Vedtak: DS er orientert om skolens valg av leirskole og organisering rundt 4 eller 5 dagers tur.  

Sak 45/20 Økonomi 

Skolens økonomi er stram og vi går mot et merforbruk på rundt 850 000. Dette avhenger av om 

skolen får tilskuddene til elevdiagnoser som er lagt inn i månedsrapporten. Elevtallsreduksjonen 

er på 19 elever og utgjør 439 000. Koronautgiftene er anslått til å totalt ved årtets slutt å ligge 

på ca 900 000 , da er også tap av leieinntekter tatt med. 

Økonomien til AKS er også stram og vi går mot et merforbruk på ca 480 000. Noe lavere 

lønnsutgifter og litt høyere refusjoner fører til at tidligere års merforbruk er godt under kontroll.  

Vedtak: DS er orientert om den økonomiske situasjonen for skole og AKS.  

 

Sak 46/20 Eventuelt 

Ungdomstilhørighet for elever på Løren skole er sendt på høring. Fau har tatt tak i saken fordi 

dette kan få konsekvenser for Tonsenhagens elever da Løren elevene skal få plass på Årvoll fram 

til 2025. Driftsstyret er orientert om og postive til at Tonsenhagen FAU sender inn en 

høringsuttalelse. Driftstyret avventer saken til skolebehovsplanen kommer opp våren 2021.  

   

November møtet avlyses   



Neste møte er 13.1., 17.3., 26.5.  kl 17.00 

 

Elisabeth Strålberg       Beate Kase Pedersen 

Driftsstyreleder       DS sekretær/rektor 


