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Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 58 89 00 Org.nr.: 974590298 

Tåsen skole Nordbergveien 15 Telefaks: 22 23 11 04  

 0875 OSLO   
 Postadresse: tasen@ude.oslo.kommune.no  

 Pb Tåsen, 0801 OSLO tasen.osloskolen.no  
 

Møtereferat 

 

 

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

Falkfjell (foreldrerepresentant), Ivar Christiansen (1.vara 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: Sigmund Hov Moen (AP) 

Møtegruppe: Driftsstyret Tåsen skole 

Møtested: Møterommet, administrasjonen. 

Møtetid: 4.6.19 kl.18:00 

Referent: Hilde R.Strandenæs 

Telefon: 98493140 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Se møteplan nederst i referatet. 

 

 

 

 
Saksliste 

Sak 12/19 Innkalling og saksliste. Saker til eventuelt. 

Sak 13/19 Godkjenning av referat. 

Sak 14/19 Leirskole (finne leriskoler høst-7.trinn 2020). 

Sak 15/19 Økonomi skole. 

Sak 16/19 Økonomi AKS. 

Sak 17/19 Informasjon skole/AKS. 

Sak 18/19 Søknad læringsbrett 1:1 fra 2020, implementering av ny læreplan. 

Sak 19/19 Driftsstyreopplæring for dere som ikke har hatt det. 

 

 
Sak 12/19

  

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

➢ Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. 

Sak 13/19 Godkjenning av referat fra forrige møte. 

 

Vedtak: referat godkjent. 

Sak 14/19 Leirskoler. 

Skolen legger frem en presentasjon over ulike leirskoler. (leirskole for 2019 og 2020 er besluttet 

Brennabu)  

 

➢ Driftsstyret godkjenner at skolen velger ut fra skolens behov innenfor tre alternativer. 

➢ Alternativene er Aarholt-tunet leirskole, Kragerø Maritime leirskole, Brennabu leirskole 

for neste kull. Beslutningen tas i skolens MBU.     

Sak 15/19 Økonomi skole 
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Økonomikonsulent legger fremtertialrapporteringen. Skolen rapporterer på budsjett og jobber nå 

for å få inn de siste lærerkreftene som trengs til høsten.  

Skolen har for mange kommunalt tilsatte assistenter i forhold til vedtak og må se på dette til neste 

års organisering.  

 

➢ Driftsstyret tar rapporteringen til etteretning.  

Sak 16/19 Økonomi AKS  

Den økonomiske situasjonen på AKS er foreløpig god, 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 17/19 Informasjon skole-AKS 
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. 

Assisterende rektor Tone Børresen Mittet ansatt fra 14.8.19 

Studietur til London for lærerne er booket og fire skoler er kontaktet for besøk.  

➢ Driftsstyret tar orienteringen til etteretning, fag og timefordelingen tas opp igjen om et år.   

Sak 18/19 Søknad, læringsbrett 1:1 fra 2020, implementering av ny læreplan. 

Skolen legger frem kanalstrategi og tidsplan for implementeringen av læringsbrett på Tåsen skole 

for DS, samt søknadsprossessen til UDE og plan for kompetanseheving og finansieringsplan, 

søknad UDE. 
 

➢ DS godkjenner søknaden og anskaffelsen av læringsbrett for elevene på Tåsen skole samt 

opplæringsplanen.   
Sak 19/19 Driftsstyreopplæring  

 

Alle medlemmene av skolens driftsstyre var med på opplæringen, presentasjonen legges ved 

referatet.  

 

 

 

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  
 

 

______________________    ________________________ 
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