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MØTEBOK DRIFTSSTYRET 10.06.15 
 

   Dato 15.06.2015 

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 

  Møtebok 10.06.15 Peter Fossland DS referat 

 

 

Til stede: 

Guro Trefall, ansatte representant        (guro.trefall@ekeberg.gs.oslo.no) 

Cato Hestnes, ansatte representant                           (cato.hestnes@ekeberg.gs.oslo.no) 

Lise Bjerke, foreldrerepresentant   (bjerke_lise@yahoo.no) 

Ingeborg Hagerup-Jenssen, foreldrerepr., leder (ingeborg.hagerup-jenssen@online.no) 

Thor Granlund, politisk representant   (thor.granlund@skatteetaten.no) 

Gunnar Rolland, politisk representant  (uxguro@ous-hf.no) 

Tom Wittenberg, rektor     (tom.wittenberg@ude.oslo.kommune.no) 

Peter Fossland, assisterende rektor   (peter.fossland@ude.oslo.kommune.no) 

 

Forfall: 

Lars Petter Solås, politisk representant                     (larspetter@vikenfiber.no) 

 

AGENDA 

 

Sak 18/15 Godkjenning av møtebok 04.03.15 og innkalling 10.06.15 

                        Vedtak: Møtebok fra 04.03.15 og innkalling 10.06.15 ble vedtatt. 

 

Sak 19/15 Status regnskaper  

                        Enkle driftsrapporter pr april for skole og aktivitetsskole ble utdelt og  

                        gjennomgått. Begge viser et mindreforbruk. 

 

Sak 20/15 Status tilsettinger  

                        Rektor informerte om tilsettinger med virkning fra 01.08.15 

                        Nytilsatt rektor er Bente Thuen Alfheim 

                        Det er tilsatt 2 sosiallærere i 100% faste stillinger der undervisningsdelen 

                        utgjør 50% pr stilling. 

                        Lærere: 5 faste stillinger og 7 årsvikariater/midlertidige stillinger. 

                        Det er tilsatt 75% fast stilling som en nyopprettet funksjon som bibliotekar. 

 

Sak 21/15 Ekstra ressurser til tidlig innsats 1.-4.trinn   
UDE sendte ut et brev datert 26.05.15 som omhandlet ekstratildelinger til tidlig  

 innsats for 1.-4.trinn neste skoleår. Ressursen skal benyttes til økt    

mailto:guro.trefall@ekeberg.gs.oslo.no
mailto:cato.hestnes@ekeberg.gs.oslo.no
mailto:bjerke_lise@yahoo.no
mailto:ingeborg.hagerup-jenssen@online.no
mailto:thor.granlund@skatteetaten.no
mailto:uxguro@ous-hf.no
mailto:tom.wittenberg@ude.oslo.kommune.no
file:///C:/Users/PFossland/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/64L1H43Y/peter.fossland@ude.oslo.kommune.no
mailto:larspetter@vikenfiber.no


lærertetthet. For Ekeberg skole utgjør lønnsmidlene inkl. sosiale utgifter kr 365 

000. Omsatt i lærerårsverk blir det 127,5% stillinger. 

Utfordringen for skolene er å få tilsatt lærer(e) samt lage en fornuftig plan for 

nytilsatte nå når arbeidsfordelingen og timeplanene på teamene er lagt. 

 

Etterskrift: Vi hadde en aktuell søker til en hel stilling som takket nei. Ekeberg 

skole må lyse ut en ekstra stilling i august. 

  

Sak 22/15 Status planlegging av nytt skoleår   

                        Rektor informerte om status vedr planleggingen av neste skoleår. Vi er i rute,  

                        og det også gjennomført 2 av 3 overføringsmøter med ny rektor. 

 

Sak 23/15 Høring skolebehovsplan  

                        UDE har lagt ut en ny skolebehovsplan for 2016-2026 til høring med  

                        høringsfrist 19.06.15  

                        Når det gjelder forholdene rundt Ekeberg skole, står det ikke noe helt konkret.  

                        Imidlertid kan en tolke høringen som om det kan være aktuelt å etablere en  

                        provisorisk 5 parallell på Ekeberg skole i påvente av ny skole i Bjørvika.  

                        Skolen er ikke kontaktet vedr dette, men ordlyden i høringsutkastet kan tolkes  

                        slik. Det er viktig at driftsstyret og FAU gir klare signaler til UDE der en slik  

                        tanke ikke er ønsket. Rektor har gitt en melding til ASA i forbindelse med 

                        tilbakemelding på førskoletallene nå nylig. 

                        Vedtak: Driftsstyreleder tar kontakt med FAU-leder for å lage et tilsvar på 

                         høringen der en går klart imot en evt utvidelse av Ekeberg skole  

 

Sak 24/15 Byggesaker. 
                        Rektor orienterte om bygg D (tidligere Ekeberghuset) som nå bygges om til et 

                        bibliotek og lesesenter, musikkavdeling samt sosiallærerkontor med tilstøtende  

                        møterom. Nåværende bibliotek skal bygges om til to grupperom, og nåværende  

                        musikkrom skal omgjøres til klasserom. 

 

                        UDE dekker utgifter inventar og flytteutgifter til alle rom med unntak av 

                         klasserommet og sosiallærerkontoret. Nyinnkjøpte møbler til dagens 

                         sosiallærerkontor medbringes til nytt kontor. I alt utgjør tildelingen kr 533 000  

                         som skolen får som en budsjettjustering.  

 

                        Skolen har i tillegg fått en budsjettjustering pålydende kr 350 000 til løst 

                        inventar i flerbrukshallen. Møtet ble avsluttet med en omvisning i hallen. 

 

Sak 25/15 SIKT – nye datasystemer innen UDE (orienteringssak) 

                       Ass. rektor ga en foreløpig informasjon om de store endringene innen IKT i  

                       Osloskolen. 

 

Sak 26/15 Eventuelt 

 

  

 

  

 



Ingeborg Hagerup-Jenssen       Peter Fossland 

Driftsstyreleder        Sekretær 


