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Protokoll fra driftsstyremøte 11.01.2017 - Hasle skole 
 
kl.17.00. 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 
Torje Murtnes, ansatt    torje.murtnes@osloskolen.no 
Randi Færevik, politisk rep (R)   randi_faerevik@hotmail.com 
Astrid Jørgensen, ansatt    astrid.jorgensen@ude.oslo.kommune.no 
Maria Tindberg, rektor/ sekretær   maria.tindberg@ude.oslo.kommune.no 

Til stede på sak 25-26.   

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

Ikke til stede:  
Marit Helle, politisk rep (A)   marit.helle@hotmail.no 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 25/ 2016 Godkjenning av innkalling og protokoll  

Innkalling og referat godkjent 
 
Sak 26/ 2016 Budsjett for 2017 – gjennomgang og vedtak 

 Knut Lampe gjennomgikk forslag til budsjett. Det er tre ulike budsjett – et for AKS og to for 
skolen.  
 
Skolen har fortsatt noe høy aktivitet og tar dessuten med et merforbruk på ca. 1,8 mill inn i 
2017.  Budsjettet for 2017 er derfor fortsatt stramt. Drift og innkjøp er lagt som for 2016. 
Samlede lønnskostnader til lærere, skoleassistenter og vikarer må ned. Regnskapet for 2016 
viser at skolen hadde høyere utgifter til vikarer enn budsjettert. Kan noe gjøres med 
sykefraværet, som ble høyt i 2016? Saken drøftes videre i skolens AMU.   
Skolen sender inn budsjett for 2017 som går i balanse, slik man er pålagt. I praksis regner vi 
derimot ikke med å kunne rette opp hele merforbruket fra 2016 i løpet av 2017, men 
merforbruket må ikke øke. Et reelt budsjett presenteres for DS senere.  
 
Forslag til budsjett 2017 ble vedtatt.  

    
Sak 27/ 2016  Strategisk plan 2017 – gjennomgang og vedtak 
  Rektor Maria Tindberg presenterte forslag til ny strategisk plan for 2017.  

   
Strategisk plan for 2016 er kommentert løpende i DS tidligere og evaluert av skolens 
plangruppe og ledelse.  
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Plangruppa og ledelsen har utarbeidet forslag til ny plan for 2017. Noen av tiltakene fra 
2016, som f.eks. kursing av hele personalet i DUÅ, IKT-kursing og skrivesatsing, fortsetter 
utover våren 2017.  
 
Den strategiske planen skrives i systemet NYPOS. Det kan, etter rektors mening være en 
nokså fremmedgjørende og teknisk øvelse, og det er derfor viktig å ha det overordnede 
blikket på hva som egentlig er hensikten med en Strategisk plan:  
Strategisk plan er en utviklingsplan og har to perspektiver; et kort og et langt:  
1) Nødvendig endring av kurs/ utvikling ift nåværende resultater og løpende analyse av her-
og-nå-situasjonen.  
2) Den mer langsiktige kursen – Utviklingsretning for skolen minst fire år fram i tid.  
 
DS-leder hadde innspill på hvordan skolen hadde tenkt ift risikoanalysen. Rektor ser på 
innspillene og sjekker ut at skolen har forstått det riktig ut fra føringene i utdanningsetaten. 
Evt rettes dette.  
Under gjennomgangen viste det seg dessverre at rektor hadde med en utgave av tiltaksplan 
som hadde med to sider fra 2016-planen. Dette skapte litt forvirring på møtet, men det ble 
enighet om at rektor sender riktig utgave til DS medlemmene i etterkant av møtet.  
 
Forslag til Strategisk plan for 2017 ble vedtatt.  
 
 

 
Sak 28/ 2016 Oppfølging av punkter fra forrige møte 

- DS brev til politisk nivå i Oslo ang elevsatsene for elever med særskilte behov – tre 
diagnoser 
Tone Foss Aspevoll har skrevet et forslag som sendes til politisk nivå i Oslo Kommune. Et 
gjennomarbeidet og noe rettet forslag sendes DS-representantene i etterkant av møtet, 
og sendes så til politisk nivå.  
Det skal være et høringsmøte 31.01 da Deloit skal legge fram sin evaluering av ny 
finansieringsmodell for Osloskolen. Rektor skal delta på møtet. I etterkant vil både 
skolen, FAU og DS være høringsinstans. DS mener vi bør benytte oss av den muligheten, 
og melde saken om de lave satsene per elev med særskilte behov (tte diagnoser) da 
også.  

 
 

- Ref. fra møte med områdedirektør og personalavdeling som DS ba ledelsen 
gjennomføre. 
Saken er løst! 
 

Sak 30/ 2016  Evt 
- Blir DS-representantene sittende videre? Noen ut?  

De politisk valgte representantene sitter ut 2017 
Foreldrerepresentantene er valgt videre for 2017  
Ansatterepresentantene blir trolig sittende. De undersøker selv saken.  

 
- Møteplan for våren: 

27.02 (bare DS) og 22.05 m SMU først?  
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Sekretær DS/ Rektor 
 
Maria Tindberg 
 


