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Møtereferat 

 

 

Til stede: Sigrid Jacobsen (driftsstyreleder, foreldrerepresentant.) 

 Ayan Bashiir – foreldrerepresentant 

 Fathia Muse (Ansatte representant) 

 Jeanette Paulsen Bergerud (Ansatt representant)  

 Eivind Digranes (SV) (Politisk repr.) 

 Bjørn Rinde (Politisk repr.) 

 Espen Ophaug (V) Politisk repr 

 Hilmar Flatabø (rektor) 

 Maria Lihaug (assisterende rektor) 

 

  

Fravær: 
 

Møtegruppe: Driftsstyret for Tøyen skole. 

Møtested: Teams 

Møtetid: 09.06.2021 

Referent: Maria Lihaug 

Telefon: 22666800 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 22. September 17.00-19.00 

  

 

 Sakliste: 

Sak 16-21        Innkalling: Godkjent 

Sak 17-21        Referat fra møtet 24.03.21: Godkjent 

Sak 18-21        Økonomi 
Rektor redegjorde for skolens budsjett. 

Vi bruker mer penger på lønn enn skolen har budsjettert for. 

Vi har mindre inntekter, fordi vi ikke har leid ut skolen dette skoleåret pga. 

korona. Vi vurderer å ikke leie ut til overnatting i helgene. 

Tilbakeføringer gjør at vi har et overskudd på 375 000? 

Skolen skal kjøpe flere lærebøker. 

Elevtallsutviklingen er viktig, og det ser ut som vi mister rundt 20 elever. 

Økonomiske spillerommet ser vi når vi har oversikt over hvor mange elever vi 

har til høsten. 

Mulig vi får tildelt ekstra midler. 

Sak 19-21        Informasjon fra rektor: 

Koronasituasjonen 

En klasse i karantene forrige uke. Lite smitte på skolen. Enkeltelever i 

karantene. 

Status kartleggingsprøver vår 2021 



2 

 

Antall elever over eller under kritisk grense blir målt.  
Rektor redegjorde for skolens resultater. 

Burde tilrettelegge bedre for elevene i regning.  

Språklærer og spesialpedagog har løftet flere elever. 

Resultatene burde vært bedre, men dette jobber vi mye med. 

Skoleåret 2021/2022 (elevtall, ressurser og endringer) 

Satt av penger til elevreduksjon. Ser uansett ut som vi har sunn økonomi. Øker 

pedagogressurser i klasser. To klasser slås sammen. 

 

Sak 20-21        Nytt om bibliotek og skolegård 
Skolen kan ta imot gaver fra FAU. 

Klarinettrommet er i gang. 

UDE vil være prosjektledere, fordi de har sett på tegninger som de er 

bekymret for. Dette kan føre til utsettelser. Skal de ha betalt for dette så ryker 

budsjettet. 

Skolegården: FAU har sendt inn et forslag til utvidelse av skolegården. Vi vet 

ikke hvor langt de har kommet i prosessen.  

 

Sak 21-21        Politiske saker 

Studentblokka 
De påstår at skolen har fått beskjed om at den skal pusset opp, men vi har ikke 

hørt noe. Skal bli en bolig for enslige studenter og ikke for familier. Tatt opp i 

Tøyen initiativet: stor mobilitet og at skolen mister elever bekymrer. En 

ønsker stabilitet og boliger for familier. Skolen informerer om hvor mange 

elever vi mister. Virker som de ikke har ønsket involvering fra nærmiljøet. 

Har ikke vært tatt opp med politikerne i bydelen heller. Dette kan tas med. 

Vi mister 11 nye førsteklasser og 27 elever som går hos oss nå hvis alle flytter 

langt bort. 

Skolebehovsplanen 
Høringsfrist 1. september. 

Utvidelse av Tøyen skolegård. 

Utenom det står det lite om Tøyen. 

Skolen har nok rom, men skolegården er problemet. 

Hva bør politikerne ta med seg ut fra det vi har sett? 

DS skal uttale seg om planen. 

Hilmar snakker med Ana og gir beskjed hvis det er noe vi bør gjøre. 

  

Sak 22-21        Eventuelt 
Pride flagget hengt opp, men noen klippet av snor og kastet flagg på bakken. 

Tilsynsvakt tar det ned på kvelden og vaktmester henger opp på morgenen. 

Blir dyrt hvis dette skjer ofte. Må ha lift for å reparere. Dette har skjedd på 

flere skoler den siste uken. Vi vet ikke hvem som gjør dette. Er det en protest 

mot noe eller er det “guttestreker” I fjor hadde vi oppe flagget hele perioden. 

Skolen vurderer hva vi gjør videre. 

Barndomsbelastninger: skolen skal være med på et prosjekt der vi skal få 

opplæring i hvordan vi håndterer sårbare elever. Dette er et prosjekt i 

samarbeid med bydel, politi, RVTS og Vahl skole. 
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Eivind vært i møte med andre DS medlemmer i bydelen og Inga Marte T. Han 

tok opp den økonomiske situasjonen til Tøyen og mobiliteten. Hun takket for 

innspill. 

     

     
 

 

 

 


