
 

Oslo kommune 

Utdanningsetaten 

Tiurleiken skole  

 

  

 

Postadresse Bjøråsen:                          Telefon:                            Postadresse Tiurleiken:                                          Telefon: 

Sverre Iversens vei 37                         23 46 63 00                       Tiurleiken skole, Pb 118, Romsås, 0907 Oslo       23 46 46 00                    

E-post: bjorasen@ude.oslo.kommune.no      E-post:Tiurleiken @ude.oslo.kommune.no 

www.bjorasen.gs.oslo.no                                              www.bjorasen.gs.oslo.no 

 

 

  

 

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

Catrin Hansen.   

 

 

 

 

Referat driftsstyremøte Tiurleiken skole 14.10.2020 

 

 

Sakliste: 

 

Sak     14 Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Intet å bemerke, men driftstyreleder påpeker at 2.onsdag i måneden er et               

uheldig tidspunkt her på Romsås grunnet søppeltømming.  

 

Sak     15        Godkjenning av referat fra møtet 27.05.20. 

  Referat godkjent 

 

Sak     16     Info om skolens drift og beredskap knyttet til koronasituasjonen  

Tiurleiken skole prøver å organisere seg så normalt som mulig. Selv om vi nå 

er på rødt nivå, følger alle klasser ordinær timeplan og har fulle skoledager. 

Timeplanen er lagt slik at det skal være færrest mulig lærere og assistenter som 

går på tvers av kohortene, men det forekommer noen unntak (f eks lærer i gym 

og K&H). Friminuttene er fortsatt organisert slik at trinnene er på hvert sitt 

område.  

 

Sak  17  Info om budsjettsituasjonen / månedsrapport per august 2020  

Fra og med denne høsten har skolen iverksatt tiltak for å redusere 

aktivitetsnivet og på den måten få ned lønnskostnadene. Vi har greid å gå ned 

fra 2,8 mill i snitt på lønnsutgifter i vårhalvåret, til litt under 2,5 så langt i høst. 

Likevel viser tertialrapport at vi går mot et merforbruk på ca 4,1 mill. siden vi 

dro med oss et merforbruk i fjor på 3,4 mill, vil det si at det reelle merforbruket 

er på ca 700 000,-. Rektor mener at effekten av stillingene som er fjernet vil slå 

sterkere ut i løpet av våren 2021, slik at vi da vil starte å redusere merforbruket 

som har hengt ved oss i over et år nå.                                             

                         

Sak     18        Høringssvar på forslag til ny tildelingsmodell for grunnskolen 

Saksfremlegg ble gjennomgått, og driftsstyret slutter seg til rektors utkast til 

høringssvar (se vedlegg). Driftsstyret støtter rektor på det å uttrykke bekymring 

i denne saken over at heller ikke ny tildelingsmodell imøtegår de utfordringene 

Tiurleiken skole har i stor nok grad.  

Sak  19 Eventuelt – redusert åpningstid AKS den 23.12.2020. Driftsstyret sier det er ok    

forutsatt at det er greit for de foresatte som bruker AKS. 
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Oslo, 14.10.2020 

 

 

Catrin Hansen  

Rektor 


