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Fravær:   
Møtegruppe: Driftsstyret for Tøyen skole. 

Møtested: Teams 

Møtetid: 17.02.2021 

Referent: Maria Lihaug 

Telefon: 22666800 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 
 

  

 Sakliste: 

Sak 01-21        Innkalling: Godkjent 

Sak 02-21        Referat fra møtet 03.11.21: Godkjent 

Sak 03-21        Strategisk plan 

Strategisk plan ble gjennomgått og godkjent.  

Det ble lagt inn et risikoreduserende tiltak etter innspill fra DS. 

Sak 04-21        Økonomi: Budsjett 2021 for skole og AKS. 

Rektor hadde en gjennomgang av budsjett 2021 for skole og AKS. 

Skolen har et overskudd, og dette skal brukes til å ansette flere 

pedagoger. Det skal også ønske om å ansettes en biblotekar. 

AKS skal også øke bemanningen. De skal bemanne kjøkkenet og 

servere varmmat til elevene.  

Elevene i AKS får tilbud om svømming i AKS tiden. 

Sak 05-21        Møtedatoer 1. halvår 

Rektor kommer tilbake til møtedatoer. 

 

 

Sak 06-21        Info fra rektor 
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Politianmeldelse er henlagt p.g.a bevis. Politiet har kontaktet 

foresatte. 

Utkastelsessaken har hatt mye fokus den siste tiden. 

Studentblokk skal pusses opp til høsten, og dette gjør at vi kan 

miste mellom 35-40 elever. Dette er negativt både for elever som 

må bytte skole og for økonomien. 

Skolen er i annsettelsprosess til nye lærerstillinger til høsten. 

Hjertesoneprosjektet er godt i gang. Elevene har vært med på 

elevvandring og kartlagt skoleveien til elevene. 

Det er mye vedlikehold på skolen for tiden. 

Skolen er med i et prosjekt der det skal være fokus på 

traumesensitiv opplæring. Det er ansatt en koordinator som skal 

være tilstede på Tøyen og på Vahl skole, som skal veilede lærerne.  

Sak 07-21        Eventuelt 

Saken om studentboliger ble diskutert. Rektor har vært i kontakt 

med etaten sentralt, og han holder DS oppdatert.  

DS skal se om det er noe de kan gjøre 

Mange ungdommer går arbeidsledige, og de trenger arbeidstrening 

og jobb. Kan de evt. bidra på skolen på biblioteket. 

Utkastelsessaken ble diskutert, og mange har gjort en formidabel 

innsats for å hjelpe familien. 

     

     

 

 

 


