
 

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Hasle skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 03 74 20 Org.nr.: 974589818 

Hasle skole Haralds vei 1 Telefaks: 22 68 55 04  
 0576 OSLO   

  hasle@ude.oslo.kommune.no  

  www.hasle.gs.oslo.no  
 

Protokoll fra driftsstyremøte nr. 1 – 2020  
 
Tid og sted: Mandag 09.03.2020, kl. 17.00 - ca. 18.15. Pizza fra 16.45 sammen med SMU.  
 
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. Fungerende rektor Anette K. Sundsli møter i hennes sted.  
 

Til stede: 
Robert Lalla, foresatt – Leder    robert.lalla@politiet.no 
Cathrine Eidsvåg – foresatterepr  cathrinee@gmail.com 
Faramarz Almassy – ansatterepr  Faramarz.Almassy@ude.oslo.kommune.no 
Helge Holwech, ansatt    helge0711@osloskolen.no 
Marit Helle, politisk rep (A)   marit.helle@hotmail.no 
Anette K. Sundsli – fung. rektor   Anette.Kristiansen.Sundsli@ude.oslo.kommune.no 

Knut Lampe, leder AKS, til stede for sak 03 og 04/2020  knut.lampe@ude.oslo.kommune.no 

Forfall:  

Maria Daniela Tricarico, politisk rep (R)  danitricarico@hotmail.com  

Julie Mørch, politisk rep (MDG)   morch.julie@gmail.com 

 
SAKSLISTE 
 
Sak 01/ 2020 Godkjenning av innkalling og protokoll 
 Innkalling og protokoll godkjent. Merknad: Dette var DS-møte nummer 1. 
 
Sak 02/2020 Konstituering 
  Presentasjon av representantene i DS for 2020. DS konstituert. 
 
Sak 03/ 2020 Økonomi 

Årsregnskapsrapport for 2019: Alle dokumenter var sendt ut på forhånd til gjennomsyn. Knut 
Lampe ga utdypende forklaringer. Skolen har et mindreforbruk på 1,7 mill. 
Disponering av mer-/mindreforbruk 2019:  Overføres til  prosjekt 90020000: kr. 553.000. 
Internfaktura til AKS: kr. 300.000. Undervisningsmateriell:  kr. 200.000. Utstyr og inventar: 
193.000. Drift av bygningene: kr. 200.000. Opplæring: kr. 100.000. Vikarlønn: kr. 150.000 

  Fullstendighetserklæringen: Denne ble gjennomgått og underskrevet. 
    
   
Sak 04/ 2020 Presentasjon av brukerundersøkelser 2019. 
 Trivselsundersøkelsen 1. – 4. trinn: Trinnene har analysert svarene på undersøkelsen og laget 

tiltaksplaner for områder de ønsker å jobbe med videre. Det som gjentar seg, er å 
bevisstgjøre elevene på når de får være med å bestemme i lek og påvirke innholdet i 
læringsøktene. Det elevene er fornøyde med: De har flere venner på skolen, de har lærere 
som bryr seg, de blir lyttet til og de får være med i leken. 

 Elevundersøkelsen 5. – 7. trinn: Elevene trives godt på skolen og har noen å være sammen 
med i friminuttene. De er opptatt av skolearbeidet og får god hjelp med leksene hjemme. De 
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opplever å få støtte og hjelp fra lærerne. Det er 1-5 elever som melder at de har opplevd å 
bli utestengt, mobbet, slått eller fått stygge kommentarer. Målet til Hasle skole, er at ingen 
elever skal oppleve dette. Vi jobber kontinuerlig for at elevene skal trives og ha det bra. 

 Foreldreundersøkelsen på AKS:  Undersøkelsen viser fremgang på noen områder og 
tilbakegang på noen. Oppsummert med noen korte ord: Vi må bli bedre i 
kommunikasjon/informasjon ut til foresatte. Etter brukerundersøkelsen så har blitt fast 
månedsinfo til foresatte.  

  
Sak 05/ 2020  Eventuelt 

Høring vedrørende skolebehovsplanen. Denne planlegges sendt på høring 1. april, med 
høringsfrist 7. juni. 

 
 
Sekretær DS/ fungerende rektor  
 

Anette Kristiansen Sundsli 


