
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Toppåsen skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 16 90 40 Org.nr.: 974590484 
Toppåsen skole Tiriltunga 5 Telefaks: 22 61 45 10  

 1259 OSLO   

  toppasen@ude.oslo.kommune.no  
  toppasen.osloskolen.no  

 

Møtereferat 

 

Til stede: Marianne Kluften Hagen, Anjum Warrach, Ann-Sissel Støvind, Tone Knudsen, 

Stein Olav Febakke, Lise Fotland Aaseng, Trude Koksvik Nilsen, Lars 

Ellingsberg 

Forfall: Shahbaz Tariq 

Møtegruppe: Driftsstyre Toppåsen skole 

Møtested: Toppåsen skole, personalrommet 

Møtetid: 6. mars 2017, klokken 19.00-20.00 

Referent: Stein Olav Febakke 

Telefon: 23169040 

Neste møte 24.04.2017 

 

 

Referat Driftsstyremøte 06.03.2017 

 

05/17 Godkjenning av referat 16.01.17 og saksliste 06.03.2017 

 Referat 16.01.17 og saksliste 06.03.2017godkjennes. 

 

06/17 Årsregnskapsrapportering 

Hensikten med årsregnskapsrapportering er å forklare resultatet ved årsslutt. 

Årsregnskapsrapporten behandles sammen med fullstedighetserklæringen og disponering 

av mer-/mindreforbruk. Deretter sendes årsregnskapsrapporten, fullstendighetserklæringen 

og budsjettjustering av mer-/mindreforbruket til Avdeling for økonomi via 

rapporteringsportalen. 

 

DS har behandlet årsregnskapsrapporten for 2016. 

  

07/17 Foreldreundersøkelsen 2017 

Det er besluttet at Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelse skal gjennomføres i 

Osloskolen i perioden 15.03.17-07.04.17. Skolen informerer foresatte i ranselpost og på 

skolens hjemmeside.  

 

DS tar saken til etterretning. 

  

08/17 Høring Deloittes rapport Utvikling av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen i Oslo 

 

Skolen tolker modellen slik at tildeling for sosiodemografiske forhold økes i forslaget, men 

at tilskuddet per elev med vedtak om særskilt norskopplæring erstattes med en generell 

tildeling og vil i modellen gi en negativ justering. Skolen vil ifølge modellen få redusert 

tildeling. 

 

DS svarer ikke på høringen. 
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09/17 Eventuelt 

 

Endring i fag- og timefordeling 

Bystyret har vedtatt å avvikle finansieringen av en kommunal styrkingstime på 

barnetrinnet. Skolen har justert skolens fag- og timekalkulatoren i forhold til dette. 

 

DS tar saken til etterretning. 

 

Driftsstyreopplæring 2017 

Rektor skal gjennomføre en egen opplæring av skolens driftsstyre i løpet av våren -17. Ude 

utarbeider en presentasjon som rektor gjennomgår i DS. 

 

DS tar saken til etterretning. 

 

MerLæring 1-4 

Toppåsen skole er tildelt 3 lærerstillinger som følge av Byrådets målsetting om å styrke 

opplæringen på 1.-4. trinn. Stillingene skal sikre tett oppfølging av elevenes progresjon i 

begynneropplæringen i lesing og regning. Skolen lyser ut stillingene umiddelbart. 

 

DS tar saken til etterretning. 

 

Skolens organisering av spesialundervisning 

DS ønsker et framlegg fra skolen om skolens organisering og gjennomføring av 

spesialundervisningen.  

 

Skolen legger dette fram for DS i april eller tidlig høst -17.  

 

Skolen og sosiale medier 

DS ber skolen drøfte behovet og mulighetene for å profilere og kommunisere via flere 

sosiale medier.  

 

Skolen drøfter dette internt. 

  

 


