
 

  
 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  

 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Jørn Wegger, Rikke Vågen, Bjørn Ervik, Nina Thulin, Sigmund Hov Moen 

Forfall: Cecilie Schübeler Mogstad, Tone Mari Gurskevik 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Tåsen skole, møterom administrasjonen 

Møtetid: 20.9.2016, kl.1800-2000  

Referent: John Myrlund 

Telefon: 22588900 

 

DRIFTSSTYREMØTE 20.9.2016  

 

29/2016: Godkjenning av innkalling og referat.  

Innkalling og referat godkjent. 

 

30/2016: Økonomi. Gjennomgang av månedsrapport. 

Økonomien til Aktivitetsskolen er i god balanse, et lavt merforbruk vil i liten grad påvirke driften 

og ingen tiltak er vurdert som nødvending. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

Økonomien til skolen er på vei inn i balanse og det er forventet et merforbruk innenfor rammen 

på+/- 1 %. I prognosen er det lagt inn tiltak for å kompensere for kutt i drift.  

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

31/2016: Drift og endringer for høsten. Driftsstyret gjennomgikk de viktigste endringene og de 

største konsekvensene av nedskjæringene. Følgende punkterer ble drøftet. 

Felles friminutt, mat - og helseundervisning på 7.trinn, spesialundervisning, lese- og 

skriveopplæring, særlig med tanke på elever som krever litt tettere oppfølging, styrking av de 

laveste trinnene, assistentressurser. Det ble også drøftet generelle behov for i skolehverdagen.  

 

Ut fra de tiltak som er planlagt vil skolen i løpet av skoleåret kunne forsvare driften og 

forsvarligheten. Ved at det er lagt inn en økt aktivitet i prognosen vil de tiltak som krever 

økonomisk løft bidra til å redusere de negative konsekvensene. Det er nødvendig å ha følge 

tiltakene tett for å sikre at de forpliktelser skolen har blir oppfylt.  

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

32/2016: Skoleregler. 

Skolereglene skal annen hvert år opp til nytt vedtak. DS tok en gjennomgang av dagens reglement. 

Forslag til justeringer vil komme på høring i personalgruppa og i FAU. Forventet vedtak neste 

DS-møte.  

 

33/2016: Eventuelt 
 


