
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

Tåsen skole 

  
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 02 180 Org.nr.: 976820037 

 Strømsveien 102 Telefaks: 22 65 79 71  

 0663 OSLO   
 Postadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no  

 Pb 6127 Etterstad, 0602 OSLO www.ude.oslo.kommune.no  
 

Møteinnkalling 

 

 

Til: Driftsstyret 

Fra: Driftstyreleder 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Tåsen skole, møterom administrasjonen 

Møtetid: Tirsdag 27.2.2018, kl.18.00-20.00 

Saksbeh: John Myrlund 

Telefon: 22588900 

 

 

DRIFTSSTYREMØTE 27.2.2018  

 

10/2018: NY konstituering av driftsstyret  

Medlemsoversikt, se vedlegg.  

 

11/2018: Godkjenning av innkalling og referat.  

 

12/2018: Budsjett 202 

Budsjett for 2018, funksjon 202 gjennomgås, se utsendt vedlegg  

 

Forslag til vedtak: Budsjett, funksjon 202, for Tåsen skole 2018 vedtas  

 

13/2018: Budsjett 222 

Budsjett for 2018, funksjon 222 gjennomgås, se utsendt vedlegg  

 

Forslag til vedtak: Budsjett, funksjon 222, for Tåsen skole 2018 vedtas 

 

14/2018 (eg.59/2017): Heldagsplasser og halvdagsplasser i Aktivitetsskolen. 

Forslag til vedtakstekst: 

Driftsstyret går inn for å endre betingelsene for halvdagsplassene etter følgende modell – 3+9. Det 

betyr at elever med halvdagsplass kan benytte 3 (tre) timer i løpet av en uke på morgenåpninger og 

9 (ni) timer i løpet av en uke på ettermiddagsåpning. Reduksjonen av oppholdstid kan søkes innen 

1.november for vårsemester, og innen 1.mai for høstsemester. Gjelder fra 1.1. påløpende år – 

gjelder fra 01.08. samme år. Avtale for disponering av halvdagsplassene gjelder for ett semester av 

gangen.  

 

Antall 50% plasser utgjør max 25% av brukerne på AKS, hvor 4. trinn prioriteres.  

 

Bruk av 50 % plass i ferier og fridager: 

- 5 dagers ferieuke – kan benytte 2 hele dager 

- 4 dagers ferieuke – kan benytte 2 hele dager 

- 3 dagers ferieuke – kan benytte 1 hel dag 
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- 2 dagers ferieuke – kan benytte 1 hel dag 

- 1 inneklemt fridag – kan benytte 1 hel dag 

 

Dagene kan ikke slås sammen. 

 

Innføringsdato 1.8.2018. Det vil si at søknader om halvdagsplass må gjøres før 1.mai 2018  

 

 

15/2018 (eg.7/2018 utsatt fra forrige møte): Skolemiljøutvalg 

Videre utvikling og ivaretakelse av elevens rett til et godt skolemiljø. 

Drøftingssak. Utarbeide og vedta møteplan og sammensetning i møtet 

Skolen anbefaler følgende sammensetning bør være 

 

Forslag til vedtak: Møteplan og utvalgets sammensetning vedtas. 

 

16/2018: Arbeidsmiljø 

Orienteringssak 

 

17/2018: Bemanning framover 

Orienteringssak med mulig utforming av vedtak.  

Skolen er tildelt særskilte midler som følge av statlig forventning om økt lærertetthet. Dette gjør at 

de negative utslagene knyttet til den kommunale ressursfordelingsmodellen reduseres. Skolen vil 

derfor langt på vei kunne opprettholde dagens bemanning. Det vil i denne omgangen ikke medføre 

vesentlig økning av lærertetthet da reduksjon i rammen tilsvarer omtrent det samme som den 

særskilte tildelingen.  

 

18/2018: IKT innkjøp 

Skolen trenger å gjøre en vesentlig utvidelse og forbedring av digitale verktøy som PC og iPad. 

Skolen bør søkes UDE om en nedbetalingsplan for å øke kapasiteten betydelig. Vedlagt følger 

søknad som skal behandles i Driftsstyret. 

 

Forslag til vedtak: Godkjennes av Driftsstyret og søknad kan sendes. 

 

19/2018: Eventuelt 

 

 

Møteplan 

20.mars 2018 

29.mai 2018 

 

 
Kopi til: Arkiv 


