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Møtebok fra møte i driftsstyret ved Tokerud skole 

 

Tid:  22.05.19 kl. 17.00 

Sted:  Personalrommet 

 

Til stede: Lasse Johannessen, Jens Helgebostad, Deivar Kandasany, Lasse Clarholm, Sara 

Argoub, Kedaran Srikanth, Maren Molvik.  

deltok på tarten av møtet   

 

Forfall:  Are Burheim 

 
 

Sak 13/19 Godkjenning av møtebok, innkalling og saksliste 

  Godkjennes 
   

 

Sak 14/19 Informasjon fra skolen 

 Eksamensperioden 

Eksamensperioden har gått greit. Elevene jobber stort sett godt og trinnet er tilført 

flere lærerressurser for å bistå elevene. Eksamen i matematikk og norsk er 

gjennomført uten problemer.    

 Bygg og vedlikehold 

Skolen har fått tildelt vaktmester fra Toma, tidligere NEAS. Vår nye vaktmester 

virker dyktig. Det har imidlertid vært en stor diskusjon rundt avlønning av 

vaktmester der bl.a. undervisningsbygg reises tvil om hvorvidt rektor har 

myndighet til å forhandle lønn.  

Driftstyreleder tar dette opp med Områdedirektør.  

 Psykososialt miljø 

Skolen jobber tett med LMT, læringsmiljøteamet, om elevens psykososiale miljø 

som er et viktig tema i U22 

Rektor er imidlertid bekymret for at flere og flere elever framstår som sårbare. I 

tillegg til å jobbe med et trygt og godt skolemiljø, må vi også bidra til å gjøre 

enkelt elever mer robuste. Dette handler om livsmestring.  

 Felles foreldremøte med Vestli skole – besøk av mobbeombudet. 

Et fint møte som dessverre skjemmes av et uheldig avisopplag i etterkant av møtet.  

Tokerud fremstilles i Akers avis som en skole med mye mobbing, Det er feil.  

 Oppstart av nytt skoleår 

Driftsstyret er orientert om elev- og personalsituasjonen høsten 2019 
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Sak 15/19 Økonomirapport 1. tertial  

Den framlagte økonomirapporten inneholder ikke opplysninger om hvordan 

nedleggelse av mottaksgruppene vil påvirke skolens økonomi. Rektor lager en ny 

oversikt som sendes driftsstyret før sommeren  

 

Sak 16/19 Strategisk plan pr 1. tertial 

  Det blir ingen endringer på strategisk plan for høsten 2019  

  Rektors framstilling tas til orientering 

  

Sak 17/19 Ordensreglementet med fokus på mobiltelefon 

Rektor kontakter juridisk avdeling i forhold til skolens ansvar ved tap av 

mobiltelefoner når skolen krever at de legges i et mobilhotell og hvis skolen tillater fri 

bruk av mobiltelefon i friminuttene 

Driftsstyret ber skolen vurdere Stasjonsfjellets ordensreglement og lage en tilsvarende. 

Skolens ordensreglement skal en positiv vinkling. 

   

Sak 18/19  Evt 

 Skolepsykolog 

Rektor har tidligere opplyst at bydelen har stoppet psykologtjenester som en del av 

skolehelsetjenesten grunnet manglende midler. Jens Helgebostad har sjekket saken 

og fått beskjed om at dette «ville ordne seg». Rektor har ikke fått melding fra 

bydelen. Jens Helgebostad følger opp saken. 

 PC-dekning i forhold til et stadig økende bruk av pc til prøver og innleveringer 

Skolens PC-dekning er i henhold til kravene fra UDE, en PC på to elever. Dette er 

en grei dekning så lenge elevene er på skolen. Skolen har imidlertid en økende 

bekymring for at flere av våre elever faller inn under begrepet barnefattigdom. Vi 

vet at dette er et problem i Stovner bydel og driftsstyret ber rektor fortsette arbeidet 

med å kartlegge situasjonene på Tokerud skole.  

     

 

Oslo, 20.06.19 

Referent: Ann Katrin Schille 
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