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Protokoll fra driftsstyremøte 27.02.2017 - Hasle skole 
 
kl.17.00. Hasle skoles store møterom.  
 
 
Til stede:  
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 
Marit Helle, politisk rep (A)   marit.helle@hotmail.no 
Astrid Jørgensen, ansatt    astrid.jorgensen@ude.oslo.kommune.no 
Maria Tindberg, rektor/ sekretær   maria.tindberg@ude.oslo.kommune.no 

Til stede på sak 1 og 2.   

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

Ikke til stede:  
Robert Lalla, foresatt – Leder    robert.lalla@politiet.no 

 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 01/ 2017 Godkjenning av innkalling og protokoll  

Innkalling og referat godkjent 
 
Sak 02/ 2017 Regnskap for 2016 

 Knut Lampe gjennomgikk hovedtrekkene i regnskapet for skolen og for AKS for 2016.   
 
Skolen endte med et merforbruk på 1,6 mill.  
Generelt har innkjøp og forbruk vært meget nøkternt. Merforbruk forklares ved lavere satser 
til elever med spesielle behov og høyere lønnsutbetalinger totalt, enn skolen hadde planlagt 
for. Særlig har det gått mer lønn enn budsjettert til vikarutgifter, i tillegg til noe høyere 
aktivitet v pedagoger og skoleassistenter.  
 
Aktivitetsskolen endte med et underforbruk på 0,8 mill.  
Underforbruk planlegges brukt til elevaktiviteter og turer, særlig i ferier.  
 
Regnskapet for 2016 ble godkjent 

    
Sak 03/ 2017 Fullstendighetserklæring regnskapsåret 2016 
  Fullstendighetserklæringen ble gjennomgått og kommentert. Godkjent og undertegnet.  
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Sak 04/ 2017 Hasle skoles handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø 

Byrådet har bedt alle skolene i Oslo å utarbeide en handlingsplan for et godt, trygt og 
inkluderende arbeidsmiljø etter en fastere mal enn tidligere. Det er et økt fokus på trivsel og 
trygt skolemiljø, og en økt aktivitetsplikt til ansatte i skolen for selv å oppdage elever som evt 
ikke har det bra.  
Rektor har utarbeidet et forslag til handlingsplan, der skolens nåværende rutiner og planer 
delvis er innarbeidet  og legges ved som vedlegg. Noen punkter i rutinebeskrivelser i årshjul 
er nytt. DS kom med noen innspill som innarbeides i planen. Videre vil planen drøftes i både 
Elevrådet og SMU.  
 
 

Sak 05/ 2017  Svar fra Byråden ang brev fra Hasle DS 
DS har mottatt svar på brevet til Byråden ang de lave satsene for elever med særskilt behov, 
de såkalte tre diagnoser. Svaret var ikke særlig opplysende, kun en gjentagelse av hvordan 
tildelingen har vært. DS velger å ikke forfølge saken videre her, men heller benytte 
muligheten til å si vår mening gjennom høringssvaret i sak 06. (se under) 
 
 

Sak 06/ 2017 Forslag til ny finansieringsordning for skolene i Oslo 
Rektor har utarbeidet et forslag til svar, der særlig punktet om tilskudd til skolene for elever 
med omfattende behov for særskilt tilrettelegging er kommentert som en bekymring, slik 
den har vært uttrykt fra DS tidligere (se sak 05).  
Dessuten kommenteres at elevprisen for barneskolene ser ut til å være for lav ift elevprisen 
for ungdomsskolene, i strid meg prinsippet med tidlig innsats.  
 
Rektor sender inn DS sitt høringssvar.   

 
 
 
 

Neste møte: 22.05 (m SMU først?)  
 

 
 
Sekretær DS/ Rektor 
 
Maria Tindberg 
 


