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Protokoll fra driftsstyremøte 2016 – 02.05.2016 - Hasle skole 
 
kl.18.45. Hasle skoles store møterom.  
 
 
Til stede:  
Robert Lalla, foresatt – Leder    robert.lalla@politiet.no 
Tone Foss Aspevoll, foresatt - Nestleder  tone.aspevoll@gmail.com 
Torje Murtnes, ansatt    torje.murtnes@osloskolen.no 
Marit Helle, politisk rep (A)   marit.helle@hotmail.no 
Randi Færevik, politisk rep (R)   randi_faerevik@hotmail.com 

Christian Trampe-Ewert, politisk rep (A)  christian.trampe-ewert@hioa.no 

Maria Tindberg, rektor/ sekretær   maria.tindberg@ude.oslo.kommune.no 

Vara for Astrids Jørgensen:  

Knut Lampe, leder AKS     knut.lampe@ude.oslo.kommune.no 

Ikke til stede:  
Astrid Jørgensen, ansatt    astrid.jorgensen@ude.oslo.kommune.no 
 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 6/ 2016 Innkalling og protokoll  
  Godkjent 
 
Sak 7/ 2016 Oppfølging økonomi  

 Knut Lampe orienterte. Skolen har fortsatt en positiv utvikling, slik at varslet merforbruket 
for 2016 på ca. 2 mill., nå stipuleres til "bare" 0,5-1 mill. Dette skyldes både sparsomhet i 
hele skolens aktivitet og at det har vært noe tilførsel av midler fra Utdanningsetaten.  

 
  
Sak 8/ 2016  Oppfølging av overtallighetsproblematikk – planer for kommende skoleår per i dag 

 Skolen har søkt og fått en mottaksklasse til, f.o.m. høst 2016. Av den grunn, og p.g.a. naturlig 
avgang, beholder alle faste lærere jobben kommende skoleår. En fast ansatt lærer er meldt 
overtallig i sin faste stilling, men tilbudt og akseptert et vikariat for en kollega som har 
permisjon kommende skoleår.  

   
 
Sak 9/ 2016 Orientering om oppstart SMU – skolens miljø-utvalg 

 Skolen har avholdt det første møtet i skolens miljø-utvalg på mange år. SMU vil følge opp 
skolens og elevrådets forslag til et skolemiljø-årshjul, der hver måned har et tema, som f.eks. 
Vennskap, som det knyttes aktiviteter til. Elevrådet har arbeidet med konkrete forslag, og 
fortsetter dette arbeidet fram til sommeren. Fram til sommeren vil det være særlig fokus på 
språkbruk elevene imellom.  
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Sak 10/ 2016 Orientering om avvik fra skolens strategiske plan 
 Punktet om skriving utsettes fra våren 2016 til senere på året høst 16. Det var nødvendig for 
å få mer tid til å lære oss og ta i bruk de nye modulene av SIKT, særlig its-løsningen ift 
planlegging og samarbeid mellom lærerne og opplegg for elevene kommende skoleår og 
videre. Hele skolen fikk være sammen på itslearning-kursdag 13.04, mens foresatte 
"overtok" skolen med foreldreovertakelse.  

 
Sak 11/ 2016 Evt 

 Skolen har for tiden en ekstra assisterende rektor. Det er Dag Petter Ulvin, tidligere 
rektor på Veitvet.  

 AKS har kjøpt og tatt i bruk iPads. De ansatte assistentene som skal ha ansvaret for 
aktivitetene, og en lærer fra alfa/ Mottak, har fått god opplæring. Elevene er veldig 
fornøyd! 

 
 
 
Sekretær DS/ Rektor 
 
 
Maria Tindberg 


