
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Tonsenhagen skole 

Møtebok  Driftstyret 27.5.2020 

Tilstede: 

Abdulbaki Hussaini, Ann helen Baekken, Elisabeth Strålberg, Espen Thorud, Kristoffer Sveen 

Vetvik, Tina Rindsem, Trine Svendsen 

 

Sak 19/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Godkjent med en kommentar: Månedsrapport for skolen manglet i vedleggene. 

 

Sak 20/20 Godkjenning av møtebok fra 11.3.2020. 

Møtebok godkjent. 

 

Sak 21/20 Nytt fra FAU  

FAU har avholdt møter på Zoom. Fau har i tillegg hatt et ekstra møte ifm åpning for alle etter 

hjemmeundervisning. FAU har også bistått skolen med å hente inn tilbakemeldinger i 

hjemmeundervisningstida. FAU og skolen har fått tilbud fra Bymiljøtetaten om å delta i 

kommunens Hjertesoneprosjekt som er et trafikksikkerhetsprosjekt.  

Sak 22/20 Nytt fra skolen. 

Skolen åpnet for alle 11.mai. Korps og drill fikk øve i skolens lokaler før 17.mai for å sikre en god 

17.mai markering. 

Skolen vet ikke hvordan situasjonen ift smitteverntiltak blir verken nå eller til høsten. Planlegger 

for ulike scenarier. Skolen tar med seg erfaringer fra Koronatid og vurderer hvilke som evt skal 

videreføres. Bruk av nødutganger, oppdelinga av skolegård i friminutt, uteskole, bruk av 

tolærer/assistenter, digitale løsninger.  

Leirskole første skoleuke i august – skolen jobbere sammen med Fagerhøi for å få dette til og 

samtidig følge smittevernreglene.  

Tilbudskonkurranse for fast leirskoleavtale er lyst ut.  

Skolen følger opp planen om å gjøre vaktmesterboligen om til et helsehus. 



Helsesykepleiertjenesten økes fra september – da vil skolen ha 2 helsesykepleiere i 100 % 

stillinger.  

Skolen er svært misfornøyd med IKT firmaet som skal drifte skolens IKTutstyr – Proservia. Dette 

er meldt inn til UDA og et evalueringsmøte er satt. 

Byarkivet har bedt om at elevene skriver sin opplevelse av Koronatid. Mange fine elevtekster er 

sent.  

 

Sak 23/20 Økonomirapporter 

Både AKS og skolen opplever en stram økonomi pga Korona. Skolen taper utleieinntekter og har 

hatt og har en del utgifter ifm smittevern. AKS har et merforbruk som vil øke noe pga sykefravær 

og lønnsutgifter.  

Vedtak 

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

 

Sak 24/20  Skolebehovsplan 2021-2030 

Skolebehovsplanen er utsatt et år pga Korona. 

 

Sak25/20 Neste skoleår – organisering og timebruk 

Neste skoleår planlegges – timeplaner, ansettelser etc i god rute.  

Timeressursene blir som innebærende år med ressurslærere i ulikt timetall på de ulike trinn. To 

ekstra ressurslærere på 1.-4.trinn. Overgang til klasser på 28 elever skjer fra 4.trinn hvert år. 

Lærernormen er ikke helt klar enda da antall elever med vedtak om særskilt norsk og 

spesialundervisning ikke er helt klar enda.  

Nytt av året er at vi har en egen musikklærer på 5.-7.trinn. For øvrig blir ressursene neste 

skoleår som inneværende år.   

Vedtak: Driftsstyret er oroientert om fag og timefordeling og ansettelser.   

Sak 26/20 Møtetidspunkt neste skoleår 

Følgende møtetidspunkt ble vedtatt: 16.9., 25.11., 13.1., 17.3., 26.5.  

 



Sak 27/20 Valg av ny driftsstyreleder 

Vedtak: Elisabeth Strålberg valgt som leder fram til 31.12.2020 

Sak 28/20 Eventuelt  

Ingen saker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


