
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Tokerud skole 

 

Referat fra møte i Driftsstyret ved Tokerud skole 

 
 
Tid:  14.09. 22 kl. 17.30 
Sted:  Personalrommet 
 
Til stede:  Jens Helgebostad, Vera Vendsbo, Ahmed Fiaz og Maren Molvik  
 
Fravær:  Lasse Johannessen, Kirsti Juvik og Svein Amund Åstebøl Hansen 
 
Sak 26/22 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat 
  Godkjennes 
 
Sak 27/22 Informasjon fra skolen 

Driftsstyret er orientert om oppstart av nytt skoleår: 

• Elevtallet er redusert med 26 elever.  

• Reduksjon av elever fører til redusert inntekt og dermed færre lærere. På 
grunn av innføring av mottak, ser det ut til at vi klarer å beholde alle 
lærerne, men en lærer som slutter er ikke erstattet. 

• Det er lite vedlikehold på skolen, men det er gjennomført en større 
ombygging administrasjonen der ett kontor er delt i to mindre.  

   
Sak 28/22 Økonomirapport  

Regnskapsrapport pr 31.08.22 viser et mindreforbruk på kr 1 814 417 
tilsvarende et avvik på   3,95 %. Prognose pr 31.12.22 er et mindreforbruk på kr 
447 000 tilsvarende et avvik på 0, 63%. Rektor viser imidlertid til at erfaringer fra 
tidligere år viser at mindreforbruket blir høyere enn hva prognosen viser i 
august. Prognosen pr. 30.09.22 vil være mer treffsikker. 
Driftsstyret tar økonomirapporten til orientering  

 
Sak 29/22 Strategisk plan – revidert høsten 2022 

Skolens strategiske plan er revidert for høstsemestret og følgende punkter er 
fjernet, eller endret: 

• Nærværsteam og elevsamtalen/fagsamtalen er innført og alle trinn og vil 
ikke være et sentralt tema i skoens utviklingsarbeid høsten 2022 

• Klasseledelse videreføres gjennom utviklingsprosjekt Felleskapende 
pedagogikk. 

• Aktivitetsinspeksjon, frokost og åpen skole etter skoletid tre dager i uken 
videreføres, men justeres i forhold til budsjett og kapasitet i personalet. 

 
Rektors forslag til revidert strategisk plan vedtas 



 
Sak 30/22 Mottaksklasse 2022 – 2025 

Skolen er bedt om å opprette en innføringsklasse i perioden 2022 – 2025 
Reduksjon i antall elever i de andre klassene kan gi en inntektssvikt på 1 414 500 
på årsbasis, 589 375 kr på høstjusteringen. Opprettelsen av innføringstilbudet vil 
kompensere for inntektsfallet 

   
Driftsstyret tar saken til orientering 

 
Sak 31/22 Tokerudhallen 

Etter mange runder er det nå bestemt at 10. trinn ved Tokerud skole skal bruke 
Tokerudhallen til undervisning i kroppsøving.  
 
Driftsstyret tar saken til orientering 

   
Sak 32/22 Seminar 2022 

Skolen har lagt fram søknad om å få arrangere seminar 28. og 29. oktober. 
Driftsstyret har tidligere bevilget penger til et slikt seminar.   
 
Driftsstyret godkjenner skolens søknad om seminar.  

 
Sak 33/22 Evt  

SALTO er et samarbeid mellom bydel, politi og skole. Skolen ser imidlertid 
forbedringspunkter i dette samarbeidet hvis oppmøtet blir forpliktende for alle, 
og hvis samarbeidet kan føre til konkrete tiltak for enkeltelever der alle 
samarbeider til elevens beste.  
 
Møteplan for skoleåret 2022 – 2023: 
14.09.22, 09.11.22, 18.01.23, 08.03.23, 24.05.23  

   

Driftsstyret godkjenner rektors forslag til møtestruktur  

   

Referent: Rektor  


