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Protokoll fra driftsstyremøte nr. 1 – 2020  
 
Tid og sted: Mandag 13.01.2020, kl. 17.00 - ca 18.15. Pizza fra 16.45.  
 
Møtet: Møterom i administrasjonen på Hasle skole. Bruk hovedinngang under taket mot flaggstangplassen (bygg 1), 
opp trappa til 2.etg. Ring evt. Knut 97763269 eller Anette 90657753.  
 
NB: Rektor Maria Tindberg er forhindret fra å delta. Assisterende rektor Anette Sundsli møter i hennes sted.  
 
 

Robert Lalla, foresatt – Leder    robert.lalla@politiet.no 
Cathrine Eidsvåg – (ny foresatterepr for Tone) cathrinee@gmail.com 
Faramarz Almassy – (ny ansatterepr for Astrid) Faramarz.Almassy@ude.oslo.kommune.no 
Helge Holwech, ansatt    helge0711@osloskolen.no 
Marit Helle, politisk rep (A)   marit.helle@hotmail.no 
Per Medby, politisk rep (R)   per.medby@gmail.com 

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

Anette Kristiansen Sundsli   Anette.Kristiansen.Sundsli@ude.oslo.kommune.no 

Knut Lampe, leder AKS, til stede for punktet om økonomioppfølging  knut.lampe@ude.oslo.kommune.no 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 23/ 2020 Godkjenning av innkalling og protokoll 
 Innkalling og protokoll godkjent 
 
Sak 24/ 2020 Økonomi 

 Godkjenning av skolens budsjett for 2020. 
Årsresultatet for driftsåret 2019 vil se slik ut: Hasle skole vil få et minderforbruk på ca. 
1.437.000. 700.000 er prosjektmidler som overføres. AKS får overført 200.000. Buffer for 
2020, som er et reelt mindreforbruk 537.000. 
AKS Hasle vil ha et merforbruk som vil bli dekket opp fra skolen, slik at driftsresultatet vil gå i 
null. Disse tallene kan bli endret etter hvert som regnskapet gjøres opp i januar 2020. 
Budsjett for 2020 ble vedtatt av driftsstyret. 
    
   

Sak 25/ 2020 Strategisk plan 2020. 
 Godkjenning av skolens strategiske plan for 2020. 
 Assisterende rektor presenterte strategisk plan med satsingsområder, risikovurderinger, 

målindikatorer og tiltaksplan for DS. Beskrivelsen av Hasle skoles profil, blir omgjort til Hasle 
skoles verdier. Dette sendes inn sentralt. Der legges teksten inn via minosloskole.no og 
publiseres derfra inn i Strategisk plan. Hasle skoles verdier skal kvalitetssikres en siste runde 
opp mot verdigrunnlaget i Fagfornyelsen før den sendes inn.  

 Hasle skoles strategiske plan for 2020 ble godkjent av DS. 
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Sak 26/ 2020  Eventuelt 
 Spørsmål vedrørende fotballbanen: Fotballbanen var klar fra 23.12.2019. Det foreligger en 

midlertidig brukstillatelse uten lyskastere. 
 Vi har ikke overtatt bygget ennå og begynt på prøveåret. Feil skal utbedres i det første året 

av Undervisningsbygg. Det er fortsatt en del som må på plass før dette året kan påbegynnes. 
Eksempler på dette: Ventilasjon og lys er ikke ok. Vannlekkasjen utbedres fortsatt. Det er 
også fortsatt arbeid som pågår på uteområdene. 

 
Skolen takker de avtroppende medlemmene, Per Medby og Christian Trampe-Ewert, for 
deres tid i DS på Hasle. Nye medlemmer fra neste møte er Maria Daniela Tricarico (R) og Julie 
Mørch (MDG). 
 

 
 
Sekretær DS/ assisterende rektor  
 

Anette Kristiansen Sundsli 


