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Protokoll fra driftsstyremøte 29.02.2016 
 
Til stede:  
Robert Lalla, foresatt - Leder   robert.lalla@politiet.no 
Tone Foss Aspevoll, foresatt - nestleder  tone.aspevoll@gmail.com 
Astrid Jørgensen, ansatt    astrid.jorgensen@ude.oslo.kommune.no 
Torje Murtnes, ansatt    torje.murtnes@osloskolen.no 
Marit Helle, politisk rep (A)   marit.helle@hotmail.no 
Christian Trampe-Ewert, politisk rep (A)  christian.trampe-ewert@hioa.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 

Ikke til stede 

Randi Færevik, politisk rep (R)   randi_faerevik@hotmail.com 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 1/ 2016 Godkjenning av innkalling og protokoll  
  Innkalling og referat ble godkjent. Velkommen til nye, politisk oppnevnte medlemmer.  
 
Sak 2/ 2016 Oppfølging økonomi  

Realitetene som det ble orientert om i forrige Driftsstyremøte, står fortsatt ved lag. 
Økonomien er utfordrende. Men foreløpige tall viser at skolen har et meget nøkternt forbruk 
om dagen, og sparer der det er mulig.  
Informasjon om utviklingen i første kvartal kommer på neste DS-møte.  

 
Sak 3/ 2016  Fullstendighetserklæring for regnskapsåret 2015 – Vedtak 
  Vedtatt.  
 
Sak 4/ 2016 Skolens arbeid mot mobbing – oppdatert informasjon 

 Avtale om oppstart av SMU 
 Skolen har arbeidet med problematikken rundt mobbing dette skoleåret, med særlig vekt på 
"skjult mobbing". Plangruppa har utarbeidet et forslag der hele skolen følger et fast og 
forpliktende årshjul med temaer for gjennomgang, samtaler og trening. Vi planlegger å ta 
utgangspunkt i Olweus-systematikk, men arbeide mer konkret.  Elevrådet skal arbeide videre 
med Plangruppas forslag, og så behandles saken i SMU, i forkant av neste Driftsstyremøte.  

 
 Ledelsen deltar denne våre på alle foreldremøter, for å informere om mobbing generelt, og 

om Hasle skoles arbeid for et godt skolemiljø spesielt.  
 
Sak 5/ 2016 Skolen beredskapsplaner i tilfelle terror og kriser – oppdatert informasjon 

Skolen har oppdatert Beredskapsplanene. Vi har en beredskapsgruppe og forbereder en 
øvelse i løpet av våren.  

 
 
Sak 5/ 2016 Evt 
          Ref: MT 
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