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OSLO KOMMUNE 

Utdanningsetaten 
 

TOPPÅSEN SKOLE 

 
 

 

 

 

 

Møtebok Driftsstyret  

 

Til stede:  Stine Elde  

             Trude Koksvik Nilsen 

Shahbaz Tariq    

Mia Roland           

Ann-Sissel Støvind   

 Tone Knudsen  

Fra: Anne Roland, rektor 

Meldt forfall: Lars Ellingsberg 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Møterom 2 

Møtetid: 12.03. 2018 kl. 19.00.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SAKSLISTE 

 

5/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

           Innkalling og saksliste godkjennes. 

  

6/18 Godkjenning av møtebok fra møtet 15.01.18 

            Møtebok fra møtet 15.01.18 godkjennes. 

 

7/18     Konstituering av driftsstyret/opplæring av nye representanter 

            Driftsstyret er konstituert. Stine Elde er enstemmig valgt til driftsstyreleder.  

            Lars Ellingsberg foreslås enstemmig til nestleder. Dette må avklares på neste DS-      

           Møte. 

             

8/18     Budsjett Toppåsen skole og Toppåsen aktivitetsskole 2018 
            Driftsstyret vedtar det fremlagte budsjettforslag for 2018, for Toppåsen 

             skole og Toppåsen aktivitetsskole. Driftsstyret delegerer økonomifullmakten for daglig drift  

            til rektor. 

 

9/18     Strategisk plan 2018 

            Driftsstyret vedtar rektors forslag til Strategisk plan 2018. 
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10/18    Årsavslutning regnskap 2017 

            Driftsstyret ved Toppåsen skole vedtar fremlagt forslag til  

            Fullstendighetserklæringen, årsregnskapsrapport, bruk av mer- og mindreforbruk  

            og budsjettjustering for Toppåsen skole og Toppåsen aktivitetsskole. 

 

11/18   Høring om endringer i forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen 

            Driftsstyret ønsker at forslaget endring av §5: "Behandle medelever, ansatte og andre  

            som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion,  

            livssyn, seksuell orientering m.m." endres til: " Behandle medelever, ansatte og andre  

            som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion,  

            livssyn, funksjonsevne, seksuell orientering m.m." 

           Vedlagt møteboken ligger høringsinnspillet fra driftsstyret. 

             

               

            

              

 

12/18    Eventuelt 

             Buss bom i Høgåsveien.  
            Toppåsen FAU har uttalt seg negativt til  

             Bom. Brev er sendt til bydelen. 

             

            Trafikksituasjonen på parkeringsplassen utenfor Toppåsen skole i kommende  

             Byggeperiode 

            Driftsstyret er bekymret for trafikksituasjonen på parkeringsplassen når  

            gjenoppbyggingen av skolen starter. Er det mulig å etablere f. eks. en dropp off sone? 

            Rektor melder bekymringen til prosjektleder i undervisningsbygg. 

              

               

             

 Neste møte: 23.04.18 

 

Toppåsen skole 12.03 .2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leder                                                                                 Sekretær/rektor 

 
 


