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Protokoll fra driftsstyremøte 12.12.2016 - 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 
Christian Trampe-Ewert, politisk rep (A)  christian.trampe-ewert@hioa.no 

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

Vara for Astrid Jørgensen:  

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

Ikke til stede:  
Torje Murtnes, ansatt    torje.murtnes@osloskolen.no 
Randi Færevik, politisk rep (R)   randi_faerevik@hotmail.com 
Marit Helle, politisk rep (A)   marit.helle@hotmail.no 
Astrid Jørgensen, ansatt    astrid.jorgensen@ude.oslo.kommune.no 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 18/ 2016 Godkjenning av innkalling og protokoll  
  Godkjent 
 
Sak 19/ 2016 Orientering fra SMU (skolens miljøutvalg) og skolens arbeid for et godt skolemiljø 

 Skolen starter med miljøvakter over jul. Mer samvær mellom fadderklassene er ønskelig.  
Årshjulet for godt skolemiljø: Erfaringen fra høsthalvåret ble gjennomgått. Mye god aktivitet 
på trinnene og for skolen samlet. Elevene v elevrådsrepresentantene bør delta mer aktivt i 
planleggingen. Ideer og opplegg for aktiviteter tas vare på og bygges ut fra år til år.  

    
Sak 20/ 2016  Oppfølging økonomi 

 Knut Lampe orienterte. Nytt budsjett for 2017 er kommet og ser ut til å innebære en reell 
styrking. Det er bra! Utgifter til IKT må skolen selv betale kommende skoleår, så ca. 0,5 mill 
av økningen går ut igjen.  
Skolens ledelse og DS er bekymret for at satsene for "særskilt elevpris" (3 diagnoser) har gått 
ned fra 65 % dekning ift kostnadene ved en spesialskoleplass våren 2016, til 45 % høst 2016.  
DS Hasle ønsker å melde vår bekymring og stille spørsmål om den lave dekningsgraden til 
politisk nivå i Oslo Kommune.  
På Hasle ser det fortsatt ut til at skolen går mot et merforbruk på ca. 1,8 mill. Merforbruket 
forklares i hovedtrekk med 

 Merforbruk fra 2015  

 Større vikarutgifter enn budsjettert 

 Lavere tilskudd til "særskilt elevpris" – tre diagnoser enn budsjettert 

 Utgifter til ekstra lederstilling 
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Finansieringen av lønn til ekstra lederstilling skoleåret 16-17: DS ber skolens ledelse få på 
plass en skriftlig avtale med områdedirektør og personalavdelingen i tråd med muntlig avtale 
som ble inngått før sommeren 2016.  

 
Sak 21/ 2016 Oppdatering  

 Nye skolegrenser vedtatt 
o Forslag til nye skolegrenser er vedtatt. Det betyr at Hasle skoles 

inntaksområde utvides med området rundt Tidemannsjordet – fram til 
Gladengveien.  

 Innskriving nye 1.trinn 
o 112 elever (skolestartere) tilhører Hasles nye inntaksområde – dvs. 4 klasser.  

 Framdrift flytting til Brynseng skole 
o Planleggingen av bussing er i gang. Foresatte vil få en Questback 

(spørreundesøkelse) der de kan gi skolen nyttig informasjon i den videre 
planleggingen. Samarbeid med Brynseng skole og planlegging av innflytting 
der er også i gang. Informasjon legges løpende ut på skolens hjemmeside.  

 
Sak 22/ 2016  Resultater Nasjonale prøver og andre prøver og kartlegginger 2016  

Skolen har svært gode resultater i år, særlig på nasjonale prøver (5.trinn). Resultatene i 
engelsk er som for Oslo, regning og lesing langt over. Også på kartlegging av digital 
kompetanse (4.trinn vår 2016) scorer skolen meget høyt, best i område D, og resultatene på 
naturfag 4. og 7.trinn) er også svært gode. Anerkjennelse fra områdedirektør ble formidlet.   

 
Sak 23/ 2016 Strategisk plan – evaluering 2016, orientering om plan for 2017 

Skolens plangruppe og ledelse har hatt seminar med evaluering av nåværende Strategisk 
plan og skisse til ny for 2017.  
Ny: Skolen viderefører satsing på skriving og DUÅ (De utrolige årene) våren 2017. Ro og 
orden videreføres som del av godt skolemiljø-arbeidet. Dessuten utarbeides det nå en plan 
for skolen ift lærernes individuelle behov for kompetanseheving/ kurs innen ikt. Dessuten 
settes det av tid til at skolen, v ledelsen og ansatte, får økt innsikt i digital satsing framover. 
Det legges opp til egenstudier, kursing, deltakelse på konferanser, skolebesøk andre steder, 
osv. AKS satser videre på iPads og dessuten på ulike former for måleaktiviteter som 
læringsstøttende aktiviteter v f.eks. "Mat og matte" og "Snekkerskole".  
 

 
Sak 24/ 2016  Evt 

 Ranselpost:  
Skolen deler bare ut ranselpost fra: Korpset, Lilletøyen fotballklubb (som er  

  "våre"), gratistilbud fra Bydel Grünerløkka, Sinsen kulturhus og Musikkskolen på Tøyen.  
 
 Neste møte:  

Det oppsatte møte mandag 09.01 flyttes til ONSDAG 11.01! Det er viktig at alle møter. Da er 
det vedtak ift nytt budsjett og ny strategisk plan.  

 
 
 
Ref. MT 


