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Protokoll fra driftsstyremøte 18.01.2016 
 
Til stede:  
Robert Lalla, foresatt      robert.lalla@politiet.no 
Tone Foss Aspevoll, foresatt      tone.aspevoll@gmail.com 
Jarle Furnes, politisk A      jarle.furnes@rud.vgs.no 
Anne Marthe Solheim Skar, politisk SV    amskar@gmail.com 
Torje Murtnes, ansatt      torje.murtnes@osloskolen.no 
Astrid Jørgensen, ansatt      astrid.jorgensen@ude.oslo.kommune.no 
Maria Tindberg, rektor/ sekretær     maria.tindberg@ude.oslo.kommune.no 
 

Knut Lampe, leder AKS, til stede for punktet om økonomioppfølging knut.lampe@ude.oslo.kommune.no 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 24/ 2015 Godkjenning av innkalling og protokoll  
  Sak 27 – ble flyttet opp og behandlet først. Ellers ble referat og innkalling godkjent. 
 
Sak 25/ 2015 Budsjett 2016 - vedtak  

 Skolen ser ut til å gå mot et merforbruk i 2015 på ca. 500.000. Merforbruket skyldes 
elevtallsnedgangen ved overgang til Teglverket skole sommer 2015. Åtte klasser nedgang 
midt i budsjettåret er utfordrende. Merforbruket på ca. 500.000 må derfor sees som 
akseptabelt og er mindre enn det lå an til tidligere i høst.  
 
Budsjettildelingen for 2016 er utfordrende. Elevprisreduksjon på 1700,- per elev, gir skolen 
en redusert tildeling på ca. 720.000. Dessuten får vi en klasse mindre høsten 2016, da vi avgir 
tre 7.klasser, men tar inn to førsteklasser. Igjen har vi derfor en situasjon der vi har en for 
høy aktivitet i vårhalvåret og må ta ytterligere inn i høsthalvåret.  
 

 Følgene er reduksjon i antall lærere med ca. fire stillinger fra høsten 2016, som skolen anser 
som maksimal reduksjon for å kunne oppfylle elevenes minstekrav til ordinær og annen 
rettighetsbasert undervisning. 

  
 Selv med denne reduksjonen, vil skolen styre mot et reelt merforbruk i 2016 på ca. 2-2,5.mill.  
 Dette er allerede meldt uformelt til økonomiavdelingen i UDA.  
 
 Budsjettet som sendes inn, går i null, som det må. Det reelle avviket med merforbruk, sendes 

formelt som kommentar til økonomiavdelingen i april, v kvartalsrapportering. Driftsstyret vil 
holdes løpende orientert om utviklingen.  

 
 Regnskapet for AKS viser et mindreforbruk på ca. 1,2 mill. AKS fikk mindre reduksjon i enn 

antatt. For 2016 legges det opp til en noe økt aktivitet.  
 

Budsjettet ble vedtatt.    
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 Sak 26/ 2015  Strategisk plan for 2016-2020 – vedtak 

Driftsstyret har vært orientert om skolens prioriteringer og utviklingsområder før jul. Den 
endelige utgaven av Skolens strategiske plan for 2016 ble gjennomgått. Planen ble vedtatt.  

 
Sak 27/ 2015 Evt – Uttalelse ang planene for nye Hasle skole (Rehabilitering)  
 

Driftsstyret har blitt holdt løpende orientert om planene for rehabilitering av Hasle skole. På 
møtet ble de siste tegningene gjennomgått.  
 
Driftsstyret ved Hasle skole er glad for at skolen blir rehabilitert og støtter de foreliggende 
planene. 
 
Driftsstyret har et innspill/ spørsmål som oversendes prosjektledelsen:  
1 – Er det noen mulig for enkel kioskservering m tilgang vann og strøm til f.eks. vaffelsteking i 
gymbygget? Det hadde vært fint i forbindelse med idrettsarrangementer utenom skoletid, i 
helger, 17.mai, osv. På en del slike arrangement er ikke resten av skolen åpen, og foresatte, 
idrettslag mm har ikke tilgang til hovedbygg rundt hallen, der det er tilrettelagt for slikt.  
 
 

 
Maria Tindberg 


