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 Til stede: Glenn K. Korshaugen, Amir Daush,Mustafa Al, Assia Bendriss, Elinor  Terp, Ansar 

Mohammad Godal (på tlf etterpå) og Catrin Hansen.   

 

 

 

Innkalling til driftsstyremøte Tiurleiken skole 

Tid: Torsdag 3.12.2020 kl. 17.30 

Sted:  Digitalt (Teams eller Zoom), eller på personalromemt dersom tiltakene i Oslo er 

lempet på.  

 

Sakliste: 

 

Sak     20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Intet å bemerke.  

 

Sak     21        Godkjenning av referat fra møtet 14.10.20. – Godkjent.  

 

Sak     22     Info om skolens drift og beredskap knyttet til koronasituasjonen  

Skolen har så langt hat 3 elever med påvist smitte, og to ansatte. Det har 

medført at både enkeltklasser og hele trinn i perioder har vært i karantene, eller 

måttet ha hjemmeskole pga manglende bemanning. Uke 47 hadde vi f eks 14 

ansatte i karantene. Fredag 4.12. er første dag på 3 uker at ingen, verken barn 

eller voksne er i karantene.  

Fra og med uke 46 skjerpet skolen inn på oratnisering av friminutt for enda 

bedre smittevern. Dette gjør at vi nå har bedre plass for barna ute, og det er 

mindre trngsel i gangene. De ansatte går rett hjem etter undervisning, møter 

holdes digitalt, og i pauser omgås kun de som er i samme kohort. Vi holder på 

denne organiseringen til smittesituasjonen roer seg.  

 

Sak  23  Budsjettsituasjonen / månedsrapport per oktober 2020, 

med drøfting av tiltak for ytterliger innsparing.    

Rektor ser av siste månedsrapport at vi ikke greier holde lønnskostnadene så 

lave som vi etter egen innsparingsplan hadde håpet på. Vi må derfor kutte 

ytterligere i bemanning over nyttår. Dette må behandles i mbu først, men fordi 

skolens inspektør slutter, tenker rektor at dette kan være en post å spare på 

frem til sommeren. I tillegg slutter en lærer som har hospitert / hatt 

arbeidsutprøving på annet arbeidssted, og rektor vurderer også å ikke besette 

denne stillingen (vært på Tiurleikens lønnsliste selv om hatt jobb annet sted), 

fordi ingen vil "merke" dette. Endelige tiltak må vedtas når vi har tallene for 

høsten klare, og vi skal vedta budjsettet (frist 20.01.2021).                                                                                    

                                                 

                         

Sak     24        Forarbeid Strategisk plan 2020-2021 – utsatt til neste møte. Frist 

for å vedta Strategisk plan i driftsstyret er 18.02.2021, men rektor ønsker å 

gjøre dette samtidig som vi vedtar budsjettet.  
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Sak  19 Eventuelt  

   Etter ønske fra de ansatte ber rektor om lov til å kjøre samme organisering i 

uke 50 som vi hadde i april da vi gjenåpnet skolen. Det vil si at alle trinn starter og 

slutter til ulik tid (for at ingen har felles friminutt), og at trinnene får noe kortere dag. 

For noen blir det en halv time mindre undervisning om dagen, for andre inntil en 

klokketime mindre. Dette kan defineres som hjemmeskole, men vil bli løst ved 

hjemmeoppgaver. Det vil også bety at ingen voksne går på tvers av trinn, slik at fagene 

kroppsøving og Kunst og håndtverk må tas av kontaktlærer i stedet for faglærer. 

Bakgrunnen er at vi ønsker skjerpe enda mer inn på smittevern for å unngå at noen går 

inn i ferien med karantene eller smitte.  

 Vedtak: driftstyret er enstemmig i at skolen velger en slik organisering den siste uken.  

 

-  

 

Oslo, 03.12.2020 

 

 

Catrin Hansen  

Rektor 


