
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Tåsen skole 

 

Referat fra driftsstyret 17.9.19 

Til stede: Jørn Wegger (H, leder for driftsstyre), Paal Sigurd Hilde (leder for FAU), Anders Falkfjell 

(foreldrerepresentant), Sigmund Ho Moen (AP), Tor Kåpvik (V), Lidia Rahmaivina (AKS-leder og 

inspektør), Kaja Bille Michaelsen (repr.lærere), Tone Mari Gurskevik (repr.lærere), Bente Bøyding 

Borgen (økonomikonsulent) 

 

Forfall: 

Møtested: Møterommet i administrasjonen. 

Møtetid: 17.09.10 kl.18:00 

Referent: Hilde R.Strandenæs 

 

Sak 20/19

  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 21/19 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

 

Vedtak: Referat godkjent. 

Sak 22/19 Leirskoler. 

Skolen har innhentet tilbud fra Aarholt-tunet leirskole, Kragerø Maritime leirskole, 

Brennabu leirskole og sammen med trinnets lærere som skal reise neste høst er det 

besluttet Kragerø Maritime 

 

Vedtak: Driftsstyret tar informasjonen til etterretning.  

Sak 23/19 Økonomi skole 

 

Skolen rapporterer på budsjett og jobber nå for å få inn de siste innkjøpene på den 

teknologiske fronten for å komme i gang med læringsbrett til våren.  



Skolen har ikke nådd lærernorm denne høsten,  men får det ikke til økonomisk på 

grunn av for mange ansatte barneveiledere. Vi går mot en overtallighetsprosess etter 

jul for å kunne ansette det som lærernormen krever og skolen er pålagt.  

IKT- skolen har fått godkjent søknaden, er godkjent for bruk av læringbrett og 

opplæringen er i gang. Elevene får ta det i bruk i klasserommene til våren, dette er et 

verktøy for læring på lik linje med alt annet verktøy vi bruker i opplæringen.  

 

Driftsstyret tar rapporteringen til etteretning.  

Sak 24/19 Økonomi AKS  

Økonomien situasjonen på AKS er foreløpig god og innkjø av lekeskur, men til høsten 

er det gratis tilbud etter skoletid for 1.trinn. Dette gjør at det per dato er økonomisk 

uoversiktlig frem til 1.august når vi vet hvor mange elever som velger hel eller halv 

plass til høsten.  

 

AKS ønsker å ta med alle på studietur til høsten, dette for å strukturere drift, organisere 

etter fagfornyelsen, ny rammeplan og rammer for gode og lærerrike aktiviteter for 

elevene.   

 

Driftsstyret godkjenner studietur og tar ellers orienteringen til etteretning.    

Sak 25/19 Informasjon skole-AKS 

Spørsmål: seminar 14.-15.11, foreldreovertakelse 13:10- 16:00 

AKS-skole fortsetter med prosjekt lesing og regning, utvides til alle fire trinnene.  

Skole-AKS, oppstart elevaktive læringsformer i regi av OsloMet, prosjekt over to år.  

Skole-AKS, ansatt en administrasjonsleder som igjen vil føre til at lederne er mer ute 

på basene/klasserommene. 

Lærernorm: 7.trinn 21,2, 6.trinn 20,8, 5.trinn 21,5, 4.trinn 19,6,  

3.trinn  2.trinn 16,9 (1 barneveileder), 1.trinn 16,1.trinn (4 barneveiledere),  

5 stillinger i mestringsteam (1 stilling SNO, 2 spesped), hvorav 2 stillinger er 

lærernorm.  

 



(11 faste barneveiledere (50%)  3 lærerstillinger) 

Assisterende rektor Tone Børresen Mittet ansatt fra 14.8.19 

Studietur til London  

Vedtak:Driftsstyret tar orienteringen til etteretning. 

Sak 26/19 AKS- BHT, Gossip, fagområdene, Elena, Jostein, Therese og Jeanett. 

London 

Læringsbrett, tilbudsinvitasjon 

Elevaktive læringsformer 

Ny læreplan 

Administrasjonsleder 

 

 

Vedtak:   

Sak 26/19 Innspill strategisk plan. 

Informasjon 

 

Vedtak 

 

27/19 Mestringsteam, spesialundervisning.  

 

Vedtak: 

28/19 Skolereglene, spesifisering for Tåsen skole besluttes. 

 

Vedtak:  

 



 

Eventuelt. 

 

Møteplan skoleåret 2019-2020: 

Tirsdag 17.09.2019 

Tirsdag 17.12.2019 
Tirsdag 14.01.2020 

Tirsdag 03.03.2020 

Tirsdag 02.06.2020 

 

  

  

    

Dato: ________________ 

 

Signatur leder av Driftsstyret    Signatur rektor  

 

 

______________________    ________________________ 

   

Her legges tekst og evt. Bilder inn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


