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Tåsen skole 

 

Referat fra driftsstyret 17.12.19 

Til stede: Jørn Wegger (H, leder for driftsstyre), Paal Sigurd Hilde (leder for FAU), 
Anders Falkfjell (foreldrerepresentant), Sigmund Ho Moen (AP), Tor Kåpvik (V), Hanne 
Solem(repr.lærere), Tone Mari Gurskevik (repr.lærere), Karianne Stub Aune 
(administrasjonsleder) 
Forfall: Kaja Bille Michaelsen, Lidia Rahmanina 
Møtested: Møterommet i administrasjonen. 
Møtetid: 17.12.19 kl.18:00 
Referent: Hilde R.Strandenæs 

 

Saker: 

Sak 
29/19  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 
30/19 

Godkjenning av referat 

Vedtak:Driftsstyret godkjenner referatet 

Sak 
31/19 

Økonomi skole. 

Skolen har fått tilnærmet samme rammer som dette året i neste års 
budsjett. Tallene per november viser et mindreforbruk, men det kommer 
en del regninger på store innkjøp og betaling til UDE på utgifter innenfor 
teknologisk løft på skolen. 

  

Vedtak:  Driftsstyret tar orienteringen til etteretning. 



Sak 
32/19 

Økonomi AKS 

Vi har et mindreforbruk på aktivitetsskolen som gir oss rom til både en 
oppgradering på basene, men også et løft på skolen kantine der maten til 
elevene på AKS skal lages. 

 

Vedtak: Driftsstyret tar orienteringen til etterretning og godtar skolens 
plan for bruk av mindreforbruk.   

33/19 Gjennomgang av skolens resultater de siste årene viser en god skole, 
men vi mener vi kan heve nivået noe ved å bruke ressursene våre mer 
strategisk og mer direkte styrke der elevene trenger det.  
Gjennomgang av målene i strategisk plan, risikofaktorene og aktiviteter 
skolen gjør for å øke mulighetene for å lykkes med måloppnåelsen.  
 
Oppsummering:  
Tåsen skole skal stå godt rustet til å ta i bruk det nye læreplanverket fra 
høsten 2020. Vi skal prioritere å jobbe med vår kompetanse og 
forståelse av læreplanverket. Vi skal jobbe med hva verdiene og 
prinsippene i overordnet del, de tverrfaglige temaene, dybdelæring, nytt 
kompetansebegrep og nye læreplaner i fag innebærer for vår praksis.  
Vi skal jobbe med tidlig innsats og sette inn tiltak for elever som strever 
faglig eller sosialt. Vi skal utvikle et mestringsteam på skolen, videreføre 
og videreutvikle lese -og skriveplanen vår og sikre at vi justerer og 
videreutvikler gode planer med tydelig progresjon og forventninger til 
utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter.  
På Tåsen skole jobber vi for et godt læringsmiljø, for å utvikle robuste 
barn, at elevene skal lære, mestre og trives. Vi skal fornye uteområdet 
på skolen, videreutvikle Godt Skolemiljø planen vår og jobbe for et godt 
skole -hjem samarbeid gjennom samarbeid med FAU og lav terskel for 
foreldrekontakt.  
Tåsen skole har godt kvalifiserte lærere og barneveiledere som bidrar til 
elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen skal jobbe med mer varierte 
og elevaktive læringsformer. I dette arbeidet har vi et samarbeid med 
OsloMet, vi besøker andre skoler for å se på deres praksis og vi deler 
erfaringer og pedagogiske ideer mellom lærere på Tåsen skole. For å ha 
muligheter til å jobbe mer tilpasset, kreativt og digitalt vil alle elevene få 
tilgang til læringsbrett. Vi skal bruke læringsbrett som et verktøy til god 
læring, på lik linje med andre læringsressurser i opplæringen.  
 
Skolens profiltekst:  



Tåsen skole arbeider målrettet for at alle elever skal oppleve et godt 
læringsmiljø. Vi skal bidra til å utvikle robuste barn. Elevene våre skal 
lære, mestre og trives på skolen.  
Vi jobber med å utvikle mer tilpasset og elevaktiv læring, og vi er opptatt 
av tidlig innsats. Aktivitetsskolen er med å utvikle 
læringstøttendeaktiviteter som gjennomføres i AKS tiden.  
For å lære mer variert, kreativt og digitalt, får alle elevene tilgang til 
læringsbrett. Vi skal bruke læringsbrett som et verktøy til god læring, på 
lik linje med andre læringsressurser i opplæringen. Vi jobber med å 
forberede oss godt på det nye læreplanverket som skal tas i bruk høsten 
2020. 
 
FAU ønsker at det skal stå noe om at lærernes kompetanse og egnethet, 
sammen med høy trivsel på arbeidsplassen er avgjørende for elevenes 
læring.  
 
Vedtak: Driftsstyret  tar orientering om oppsummeringen til etterretning 
og ønsker en liten endring på profilteksten, ellers god oppsummering.  

34/19 Fag og timefordelingen. 

Skolen ønsker å endre noe av fag-og timefordelingen til neste skoleår. Vi 
skal blant annet ha engelsk ned på 1.trinn for å klare å nå 
kompetansekravene i læreplanene.  

Vedtak: driftsttyret godkjenner forslaget 

35/19 Ansettelser: Vi er i prosess med å ansette driftsleder for skolen, men 
også en ny tilsynsvakt. Vi har ansatt en ikt-ansvarlig etter at skolen sa 
opp avtalen med firmaet som leverte denne tjenesten tidligere. Vi har 
også ansatt to nye lærere for å dekke inn lærernormen.  

 

Vedtak: driftsstyret tar orienteringen til etterretning.  

36/19 Informasjon skole-AKS 

Gjennomgang av resultater for skolen de siste årene.  

Brukerundersøkelsen på AKS er gjennomført og vi venter spent på 
resultatene. Skole-AKS jobber tett sammen og satser på enda tettere 
samarbeid både gjennom innføringen av ny læreplan, men også 
læringsstøttende aktiviteter.   



Utomhus er i prosess, skolegården skal oppgraderes og 
anbudsprosessen er i gang.  

Vi har satt ned en arbeidsgruppe med medlemmer både fra FAU, 
elevrådet, AKS og skolens ledelse. HVO skal også være med i prosessen.  

Når det er fravær på AKS-leder så er det rektor eller administrativ leder 
som har personalansvaret og en av baselederene har til nå hatt ansvaret 
for den daglige driften. AKS-bemanning, sykefravær, endringer i avtaler, 
mat 

Vedtak: driftsstyret tar orienteringen til etterretning.   

37/19 BETT 2020 

Skolen skal forberede barn til det 21. århundrets nye samfunnsarena. 
Fagfornyelsen trer i full kraft fra høsten '20 og skolen utfordres i sitt oppdrag. 
Noen i skolens ledelse ønser å dra til denne konferansen. Joni Heard fra 
International School Leadership og Petter Kongsgården, universitetslektor i 
pedagogikk ved Universitetet i Sør-Øst Norge er blant dem som skal være med 
som foredragsholdere på denne konferansen.  

På studieturen vil vi lære om hvordan vi sikrer at skolen har det som trengs for 
å lykkes i planleggingen av skolens reise både innenfor læreplanarbeid og 
kravene rundt læringsteknologien. Vi får også mulighet til å se den nyeste 
læringsteknologien på BETT-messen og se hvordan andre skoler bruker 
teknologi som et verktøy for å endre undervisningspraksis og trene 
fremtidskompetanser. Det er også lagt opp til en del erfaringsdeling og 
tilpassede løp på denne turen. 

 

Vedtak: driftsstyret godkjenner denne reisen for ledergruppen.  

 

Eventuelt. 

Til neste gang finner vi ut hvem som har sittet i to år. 

 

Møteplan skoleåret 2019-2020: 



Tirsdag 17.09.2019 
Tirsdag 17.12.2019 
Tirsdag 14.01.2020 
Tirsdag 03.03.2020 
Tirsdag 02.06.2020 

    

    

 

 

 

 

 

 

 


