
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Tøyen skole 
  

 

 
 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 66 68 00 Org.nr.: 974590271 

Tøyen skole Hagegata 19 Telefaks: 22 66 68 10  

 0577 OSLO   
 Postadresse: toyen@ude.oslo.kommune.no  

 Pb Tøyen, 0608 OSLO toyen.osloskolen.no  
 

Møtereferat 

 

 

Til stede:  Sigrid Jacobsen (driftsstyreleder, foreldrerepresentant.) 

 Fathia Muse (Ansatte representant) 

 Shabana Kausar (Ansatt representant)  

 Magnus J. Delsett (SV) (Politisk repr.) 
 Espen Ophaug (V) Politisk repr 

 Nina Reim (Rødt) 

 Hilmar Flatabø (rektor) 

 Maria Lihaug (assisterende rektor) 

 

 

  

Fravær:  Ayan Bashiir – foreldrerepresentant 

 Bjørn Rinde (Politisk repr.) -  
Møtegruppe: Driftsstyret for Tøyen skole. 

Møtested: Teams 

Møtetid: 25.11.2021 

Referent: Maria Lihaug 

Telefon: 22666800 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 18. januar 2022 kl. 17-19 

  

 

 Sakliste: 

Sak 32-21        Innkalling: Godkjent 

Sak 33-21        Referat fra møtet 22.09.21: Godkjent 

Sak 34-21        Økonomi 

Rektor redegjorde for AKS og skolens budsjett. AKS går med 

overskudd fordi penger til kokk og møbler til kantinen ikke er tatt i 

bruk. 

Skolen styrer mot et mindre overskudd enn forventet. Skolen har 

mistet elever og hatt høye utgifter på vikarer enn budsjettert.  

Sak 35-21 Resultater fra trivselsundersøkelser, elevundersøkelsen og 

nasjonale prøver  

Ledelsen informerte om gode resultater på trivselsundersøkelsen 

for 1.-4. trinn og elevundersøkelsen på 5.-7. trinn. Elevene sier at 

de har det bra på skolen og at de har venner å være sammen med. 

Barna på AKS er også veldig fornøyde. Elevmedvirkning er noe 

alle trinn må jobbe med. 
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Resultatene på nasjonale prøver ble gjennomgått. 

Sak 36-21 Informasjon fra rektor: 

Rektor fortalte kort om prosjektet "Økt livsmestring". Det er utlyst 

to stillinger: Økt livsmestringskoordinator og Lese- og skrive 

koordinator.  

Skolen har fått penger til å oppdatere AKS kjøkken og kantine. 

Målet er at dette arbeidet skal være ferdig til etter påskeferien. 

Elever på 5.-7. trinn vil få servert frokost når kantinen er klar.  

AKS skal ansette egen kokk. 

Det er 106 skolestartere neste høst. Flere av disse har registrert seg. 

Sak 37-21        Skolebiblioteket – status 

Skolen har fått klarsignal til at oppussingsprosessen kan starte etter 

at nye og enklere tegninger er godkjent. Det skal settes i gang en 

dugnadsprosess på nyåret. Målet er at skolebiblioteket skal være 

klar til skolestart høsten 2022. Mange foresatte ha gjort en 

fantastisk jobb i denne prosessen. 

Sak 38-21        Strategisk plan for 2022 – økonomiske konsekvenser 

Plangruppen og ledelsen er i gang med strategisk plan for 2022. 

Økt livsmestring og lesing/språk vil være hovedfokus også neste 

skoleår. Strategisk plan vedtas med budsjettet 18. januar. 

Sak 39-21 Politiske saker 

Flere har engasjert seg i at det ble plassert lyktestolper i akebakken. 

Disse er nå fjernet etter stort press fra folk i nærmiljøet. 

Det er sendt inn flere forslag til utvidelse av skolegården til Plan- 

og bygningsetaten. Vi får mer informasjon om dette neste DS 

møte. 

Sak 40-21        Møteplan for 2022 

18. januar 

22. mars 

24. mai 

Sak 41-21 Eventuelt 

Ingen saker 

     

     
 

 

 

 


