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Protokoll fra driftsstyremøte nr. 1 - 2019, 04.03.2019 (protokoll 190304)  
 
Tilstede:  
Robert Lalla, foresatt – Leder     
Tone Foss Aspevoll, foresatt - Nestleder   
Per Medby, politisk representant (R)   
Christian Trampe-Ewert, politisk rep (A)   
Helge Holwech, ansatt     
Astrid Jørgensen, ansatt     
Anette K. Sundsli, ass. rektor/ sekretær   

Knut Lampe, leder AKS, til stede for sak 02/2019  

Forfall: 

Marit Helle, politisk rep (A)    
 
 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 01/ 2019 Godkjenning av innkalling og protokoll 
 Innkalling og protokoll godkjent 
 
Sak 02/ 2019 Økonomi   

Årsresultat 2018. 
AKS hadde et merforbruk på kr.  190 000 pr. 31.12.2018 mot antatt merforbruk på kr. 
350.000,-. Merforbruk for 2018 vil jobbes for å dekkes inn i løpet av regnskapsåret 2019.  
Skolen hadde et mindreforbruk på kr.  1 700 000,-. Av dette så blir kr. 900 000 trukket i 
regnskapsåret 2019, da midlene ble tildelt i 2018 til busstransport av elevene fra Hasle. 
Resten av midlene fra mindreforbruket blir blant annet brukt til økt lærertetthet, elever med 
utfordringer og IKT-oppgraderinger. 
Kvartalsrapport for 1. kvartal 2019 sendes ut før neste DS med oppdateringer for resten av 
året. 
Godkjent og vedtatt. 

   
Sak 03/ 2019 Fullstendighetserklæring 
 Fullstendighetserklæringen ble lest opp. Det var ingen kommentarer eller spørsmål. 

Fullstendighetserklæringen ble vedtatt godkjent. 
 Rektor Maria ønsket at det skulle opplyses om at datter av hennes fetter jobber på AKS to 

ganger i uka. Det er drøftet med områdedirektør og godkjent.  
 

Sak 04/ 2019  Informasjon om tilsettinger for kommende skoleår 
Vaktmester: Hasle skole får tilsette egen driftsleder. Det er 11 søkere per dags dato og 10 
kvalifiserte. Etaten blir med på intervjuene, men vi tar den endelige avgjørelsen. Det kom 
forslag fra DS om å ha med elever på disse intervjuene. Forslaget ble godt mottatt og tatt til 
etterretning.  
Førstekonsulent: Astrid Jørgensen går av med pensjon til sommeren og stilling er utlyst. 
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Lærere: Hasle skole er i vekst og vil få fire nye paralleller på første trinn til høsten. Vi har 
også lærere som skal ut i permisjon og som slutter. Dette medfører et behov for flere nye 
lærerstillinger. Noen faste og noen vikariater – ca. 9-10 stillinger 

 
 
Sak 05/ 2019  Eventuelt 
 Skissen til den nye fanen til Hasle skole ble vist frem. Kunstneren er Kjersti Nyrud. Ansatte, 

elever og FAU har fått uttale seg. 
 Ass. rektor presenterte arbeidet med uteområder og bygninger på nye Hasle. DS fikk se 

kartskisser over uteområder, plantegninger for klasserom og bilder fra byggeprosessen 
innvendig på skolen. 

  
 

Neste møte: 27.05.2019 
 
Sekretær DS/ Ass. rektor  
 

Anette K. Sundsli 


