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Møtereferat 

 

Til stede: Marianne Kluften Hagen, Trude Koksvik Nilsen, Lars Ellingsberg, Shahbaz 

Tariq, Ann-Sissel Støvind, Susanne Stephansen, Tone Knudsen, Stein Olav 

Febakke 

Forfall:  

Møtegruppe: Driftsstyre Toppåsen skole 

Møtested: Toppåsen skole, personalrommet 

Møtetid: 19. september 2016, klokken 19.00-20.00 

Referent: Stein Olav Febakke 

Telefon: 23169040 

Neste møte 31.10.2016 

 

 

Referat Driftsstyremøte 19.09.2016 

 

Sak 14/16 Godkjenning av referat 18.04.2016 og saksliste 19.09.16 

Referatet 18.04.2016 godkjennes. Saklisten godkjennes. En sak til eventuelt. 

 

Sak 15/16 2. tertial økonomirapport, status per 31. august i budsjettåret 

2. tertial AKS 

Aktivitetsskolen kommer til å ha en merforbruk på lønn på ca. 1,2 mill. kr. 

Oppholdsbetalingen i høst blir ca. 1 mill. kr. Forventet merforbruk 31.12.2016 ca. 

0,2 mill. Forventet fødselsrefusjon ca. 170 000 kr. Prognose merforbruk 31.12.2016  

ca. 70 000kr.  

 

2. tertial skole 

Skolen har et merforbruk per august på ca. 0,5 mill. kr knyttet til innkjøp og 

vikarutgifter. Forventet merforbruk per 31.12.2016 på ca. 0,6 mill. kr balanseres 

med høstjusteringene og forventet mindreforbruk per 31.12.2016 blir da ca. 0,1 

mill. kr. 

 

Sak 16/16 Skoleplattform Oslo - kommunikasjonsplan 

Skolen utarbeider en kommunikasjonsplan for bruk av Skoleplattform Oslo. Planen 

beskriver bruk av ulike verktøy, krav til kompetanse og samhandling (skolens bruk 

av plattformen, krav til minimumskompetanse for ansatte og skolens 

utviklingsplan). Skolen har informert FAU og ønsker innspill fra foresatte. Skolen 

sender inn planen 1. november. Skolen har mulighet for å søke bistand i arbeidet. 

 

Sak 17/16 Årstimer – timeplan – organisering av skoledagen 

Skolen bruker Fag- og timetallskalkulator på 1.-7.årstrinn (gitt av Ude, sum 5671,5 

årstimer). Ved å legge skolens disponering av timetall inn i kalkulatoren kan skolen 

kontrollere at alle føringer for fag- og timefordeling er innfridd.  

 

Vedtak: DS vedtar gjennomgått fag- og timefordeling. 
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På bakgrunn av Fag- og timefordelingen utarbeider skolen elevenes timeplan.  

 

Informasjon om organiseringen av skoledagen: 

Undervisningen starter kl. 08.30. Det er undervisningspauser kl. 10.00-10.15 og kl. 

11.30-12.00.  

Elevene spiser i klasserommet med tilsyn (lærer spiser med elevene) i forkant av 

pausene. 

I pausene er det godt tilsyn med elevene ute i skolegården. Alle voksne har gule 

vester.  

Elevene kan delta på aktiviteter i regi av Trivselsledere fire dager i uken. Det er 

utarbeidet egen plan for bruk av fotballbanene. Alle klasser har egen klasseball og 

lekeutstyr. Skolen oppfordrer elevene til å bruke disse lekene og ikke ta med egne 

leker på skolen.  

 

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet er lagt i forlengelsen av skoledagen på 5. og 6. trinn. Aktivitetene 

ledes av skoleassistenter. 

 

Leksehjelp 

Leksehjelp er lagt inn i ordinær undervisning på 1.-3. trinn. Leksearbeidet ledes av 

pedagoger. Leksehjelpen på 4.-7. trinn legges i forlengelsen av skoledagen og ledes 

av skoleassistenter med veiledning av pedagoger. 

 

 

Sak 18/16 Rev. ordensreglementet 

Trivselsplanen med ordensreglementet for Toppåsen skole er et viktig redskap for å 

oppfylle elevens rett til et godt psykososialt miljø. Planen endres ved behov og 

behandles årlig i DS. Trivselsplanen ble i skoleåret 2015/2016 endret i tråd med råd 

fra internrevisjonen (Ude) og er nå tydelig i forhold til arbeidet med krenkelser og 

oppfølging av interne rutiner.  

 

Sak 19/16 Ordning for leirskole 

Skolen ønsker å legge leirskoleopphold for 7. trinn til fast leirskole (inngå 

leirskoleavtale). Leirskolens varighet vil være 3 overnattinger. Elevene vil denne 

uken få organisert undervisningen over 4 dager og ha en undervisningsfri dag 

(elever og lærere avspaserer en dag sammen, eks. påfølgende fredag). Skolen 

ønsker på denne måten og sikre lik gjennomføring for alle elever på skolen, ha 

forutsigbarhet i økonomiske forhold og være forutsigbar for ansatte som følger med 

på leirskole. Skolen ber FAU uttale seg om dette. Det kan være aktuelt å velge 

vinter eller sommer/høst arrangement, fjell eller sjø. Skolen vil bestille og 

finansiere tilbudet. Forslaget vil ha tilbakevirkende kraft (fra og med årskull 06). 

 

 

Sak 18/16 Eventuelt 

Skolen vurderer avtale med Spartacus helse – hjertestarter, etablering 14 900 kr. + 

mnd. 1490 kr. Skolen utsetter avtalen til des.  

 

    

    

   


