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Protokoll fra driftsstyremøte nr. 2 - 2019, 04.03.2019 (protokoll 190527)  
 
Tilstede:  
Robert Lalla, foresatt – Leder     
Tone Foss Aspevoll, foresatt - Nestleder   
Per Medby, politisk representant (R)   
Christian Trampe-Ewert, politisk representant (A)   
Helge Holwech, ansatt     
Astrid Jørgensen, ansatt     
Maria Tindberg, rektor     

Knut Lampe, leder AKS, til stede for økonomidelen  

Forfall: 

Marit Helle, politisk rep (A)    
 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 6/ 2019 Godkjenning av innkalling og protokoll 

Godkjent 
  
Sak 7/ 2019 Økonomi 

AKS – Vi tar med et merforbruk på ca. 200.000,- og styrer selvsagt mot null, men realistisk 
sett kanskje et noe økende underskudd til mulig 400.000,- fordi det tar tid å bygge opp igjen 
tilbudet tilbake på nye Hasle. Justering av aktivitet etter hvert.  

 Skolen – Vi tar med et mindreforbruk som endte på 350.000,- Prognose videre er å styre mot 
null.  
   

Sak 8/ 2019 Informasjon om Hasle skoles  

 Verdier – Skolen har arbeidet med "Hva er egentlig våre verdier" – utgangspunkt i 
diverse styringsdokumenter – spennende prosess. Våre verdier skal være styrende 
for vår praksis, ikke bare være fine ord.  

 "Standarder" – Kort gjennomgang av Hasle skoles standarder. Standardene er 
redskap for å sikre god og forskningsbasert praksis, like rammer og forutsigbarhet for 
elevene. Standardene er gode støtter for ansatte, men skal ikke hindre at lærere er 
forskjellig og kan utforme selv innenfor rammene.  

 Hovedsatsinger fra Strategisk plan 
o Reetablere et godt læringsmiljø på nye Hasle – 

 Klare rutiner, regler, prosedyrer, standarder, forventninger.  
o Forberede det nye læreplanverket.  

 Vi har allerede arbeidet en del med den overordnede delen og noen 
av de nye begrepene, og skal videre med fagplanene og de 
tverrfaglige temaene.  

 
Sak 9/ 2019  Informasjon om kommende skoleår 

Elevtall – 112 nye elever på 1. trinn. Fire klasser inn og to syvendeklasser ut - elevtallsvekst 
på 56 elever. Totalt blir vi ca. 560 elever på Hasle skoleåret 2019-20.  
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Personalet - mange nye. 10 nye lærere, en ny førstekonsulent, ny vaktmester og to nye 
baseledere. Ca. 350 søkere totalt. Mange flinke folk! 
Flytteprosessen – Knut Lampe er "flyttegeneral". Vi er i rute med organisering og pakking.  

  
Sak 10/ 2019 Info om nye medlemmer i DS – En fra foresatte og to fra ansatte 
 Ansatterepresentant, kommunale  

Astrid Jørgensen slutter til sommeren. Nytt fast medlem er Faramarz Almassy, baseleder på 
AKS. Nytt varamedlem er Sadia Iftikhar, førstekonsulent administrasjonen.  

 Foreldrerepresentant 
Tone Foss Aspevoll går ut av DS til sommeren, fordi hun da ikke lengre har barn ved skolen. 
Ny foreldrerepresentant utpekes av FAU på deres neste møte og navn sendes DS-
representantene når det er klart.  

 Ansatterepresentant, pedagoger  
Helge Holwech er nå fast medlem av DS, og vara er Tarald Rønnes Jakobsen.  

 
Sak 11/ 2019  Eventuelt – Info om elevtallsutviklingen i området i årene framover 
 Oversikt fra rektor viser at det kan bli problematisk å få plass til alle elevene som etter 

prognosene skal starte på skolen i vårt område de nærmeste årene. De politiske 
representantene i DS oppfordres til å ta med seg skolens og områdets bekymring om 
hvorvidt det totalt sett er nok skoleplasser videre til "sine". Bør planleggingen av Ensjø skole 
komme i gang? Rektor MT har meldt fra om bekymringen tjenestevei.  

  
  

 
 
Sekretær DS/ Rektor  
 

Maria Tindberg 
 


