
 

 
 

 

Osloskolen 

 

Tveita skole 

 

Referat fra Driftsstyremøte 14. januar 2021  kl. 18.00.  

Sted: Møterommet, Tveita skole  

 

Tilstede 

Foreldrerepresentanter: Jan Alfred Sandven, Anita Harila  

Politiske representanter: Ragni Arnesen, Arif Muhammad, Faiz Ahmed Faiz  

Ansattes representanter: Hege Paulsen, Katrine Winger Husebye 

Ass.rektor: Christer Sundby (referent) 

Administrativ leder: Anne Gudmundstuen 

Rektor: Siw Anita Johnsen 

Sak 01/21: Godkjenning av innkalling og referat 

Saksutredning: Det vises til referat fra forrige møte 26.11.2020 

Driftsstyret godkjenner referatet. 

 

Sak 02/21: Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt 

Saksutredning: Det vises til innkalling 14.01.2021. 

Driftsstyret godkjenner innkallingen. Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

 

Sak 03/21: Godt nytt fra skolen, AKS, FAU og bydelen 

Saksutredning: Rektor, Siw Anita Johnsen, orienterer driftsstyret om at skolen har hatt en fin førjulstid med 

mange hyggelig aktiviteter for elevene. Skolegårdsprosjektet er påbegynt. Skolen har inngått samarbeid med 

Haugenstua skatepark og Vålerenga fotballklubb. Videre har skolen fått midler fra Sparebankstiftelsen, som blant 

annet vil gå til innkjøp av bilijardbord.  

FAU-leder, Jan Sandven, orienterer driftsstyret om at FAU har avholdt sine møter digitalt. FAU ønsker å bistå 

skolen i skolegårdsprosjekt, og vil invitere til samarbeid for ny søknad til Sparebankstiftelsen.  

 

Sak 04/21: Budsjett 2021, skole  

- Vedlegg: Budsjett 2021 Tveita skole  



Saksorientering: Rektor, Siw. A Johnsen, og Admin-leder, Anne Gudmundstuen, redegjør for skolens økonomiske 

situasjon og skolens merforbruk fra 2019/2020.  

Funksjon 202 – Undervisningsrelaterte midler: Merforbruket skyldes hovedsakelig høyere lønnsutgifter enn 

budsjettert, tilbake til 2019. Føringer for budsjett 2021 viser at skolen kan videreføre samme aktivitetsnivå.  

Funksjon 222 – Bygningsrelaterte midler: Aktiviteten opprettholdes. Budsjett lagt etter føringer i rammebrev.  

Vedtak: Driftsstyret vedtar enstemmig budsjett for 2021. 

 

Sak 05/21: Budsjett 2021, AKS 

-Vedlegg: Budsjett 2021 AKS Tveita 

Saksorientering: Rektor, Siw. A Johnsen, og Admin-leder, Anne Gudmundstuen, redegjør for aktivitetsskolens 

budsjett.   

Funksjon 215 – Aktivitetsskolen: Regnskap 2020 viser et budsjett i ca. 0. Samme aktivitet videreføres i 2021. 

Vedtak: Driftsstyret vedtar enstemmig budsjett for 2021. 

 

Sak 06/21:  Strategisk plan 2021-2024 

Vedlegg- Evaluering av strategisk plan 2020 og utkast til strategisk plan 2021 

Saksorientering: Rektor, Siw A. Johnsen, presenterer forslag til strategisk plan 2021 for driftsstyret. Rektor 

orienterer om at fristen er 19. februar, og ønsker mer tid til å utarbeide tiltak for satsningene i 2021-2024. Rektor 

ønsker at skolens pedagogiske personale skal få større eierskap. Strategisk plan vil bli ettersendt til medlemmene i 

driftsstyret.  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner at planen ettersendes, og vedtas pr mail. 

 

Sak 07/21: Utleie 

Saksorientering: Rektor, Siw A. Johnsen, orienterer driftsstyret om at situasjonen vi befinner oss i tilsier at det 

ikke vil være aktuelt med utleie. Saken tas opp igjen.   

Driftsstyret beslutter at saken saken tas opp ved en senere anledning.  

 

Sak 08/21:  Eventuelt 

Valg av driftsstyre-leder. Valget ble gjennomført i starten av møtet, og Jan Sandven ble gjenvalgt.  

 


