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Protokoll fra driftsstyremøte nr. 2 – 2020  
 
Tid og sted: Mandag 18.05.2020, kl. 17.00 - ca 18.15.   
 
Møtet: Personalrommet 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 – foresatt    cathrinee@gmail.com 
Faramarz Almassy – ansatt    Faramarz.Almassy@ude.oslo.kommune.no 
Helge Holwech – ansatt     helge0711@osloskolen.no 
Marit Helle – politisk rep (A)    marit.helle@hotmail.no 
Christian Mørch – politisk rep (V)  cbergfjord@mac.com  

Anette K. Sundsli – fung. rektor   Anette.Kristiansen.Sundsli@ude.oslo.kommune.no 

Knut Lampe – adminleder    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 06/ 2020 Godkjenning av innkalling og protokoll 
 Innkalling og protokoll godkjent 
 
Sak 07/2020 Stillinger neste år 

Ansettelsesprosesser skole og AKS: Vi har ansatt ny baseleder for 2. trinn på AKS. Vi har 
ansatt vikar for førstekonsulent på kontoret kommende skoleår. Vi er ikke i mål med 
ansettelser av lærere på småskoletrinnet. Vi har hatt tre utlysningsrunder. Den siste runden 
har det så langt ikke vært kvalifiserte søkere. Vi mangler 5 lærere på nåværende tidspunkt. 

 
Sak 08/ 2020 Økonomi 

Kvartalsrapport: Vi lå godt an i henhold til budsjett før koronakrisen. Vi går mot 1 mill i 
underskudd på skolen ved skoleslutt i juni. Vi har hatt økte utgifter på såpe, papir, antibac og 
smittevernsutstyr. Vi har økte lønnsutgifter på grunn av vikarer på 18.000 per dag. Vi har og 
økte utgifter på grunn av ekstra renhold, for å kunne oppfylle smittevernsreglene. Dette 
føres på egen koronakonto, men vi vet ikke om vi får dette refundert. Kommunen går med 
store underskudd. For oss medfører dette at vi ikke får investert i nye digitale læremidler. 
AKS går mot et underskudd på 300.000. Vi har mindre inntekter på grunn av korona og økte 
lønnsutgifter. Dette kan medføre reduserte åpningstider, hvis vi ikke får refusjon. Skolen ber 
de politiske representantene bringe dette videre i sine systemer.  
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Sak 09/ 2020 Korona. 
 Hjemmeskole: Da koronakrisen kom, ble skolene brått stengt og vi måtte starte opp med 

hjemmeskole. Dette har gått fint og lærerne har gjort en kjempejobb. Både elever, ansatte 
og foresatte måtte tenke nytt, så det var en stor overgang. Hasle skole har ipad 1:1 på alle 
trinn og det var til stor hjelp i denne situasjonen. Det har vært tilbud til barn med foreldre 
som har samfunnskritiske funksjoner, samt sårbare barn, hele perioden. 

 Oppstart 1. – 4. trinn + AKS: Både elever og ansatte synes det var veldig hyggelig å se 
hverandre igjen. Skolen følger smittevernsreglene og holder seg oppdatert på FHI's nettsider. 
Skolen startet opp med 30 kohorter og alle klasserom er i bruk. Kohortene er de samme på 
skole og AKS. Det har vært utfordrende å finne varierte aktiviteter for barna på AKS, med 
tanke på smittevernsregler. 

 Videre gjenåpning: Neste steg i gjenåpningen skjedde veldig raskt. Skolen hadde en dag på å 
forberede seg. Vi har nå 40 kohorter på skolen og alle klasserom og spesialrom er i bruk. For 
å få alt til å gå opp med oppstart, friminutt, avslutning av dagen og samarbeidsmuligheter for 
lærerne, er tilbudet noe redusert. Alle elevene har tilbud på skolen hver eneste dag. På 
grunn av smittevernsregler og krav om at elevene holder seg i kohorten sin hele dagen, blir 
ikke elever tatt ut alene eller i små grupper til spesialundervisning/særskilt norskopplæring. 
Skolen har ikke utleie i disse dager og mange av våre faste aktiviteter utgår i juni. Vi jobber 
med å finne en løsning for avslutningen for 7. trinn.  
Skolen har sendt ut et evalueringsskjema til alle ansatte, hvor vi ønsker tilbakemelding på 
hjemmeskolesituasjonen og oppstart.  

  
Sak 10/ 2020  Eventuelt 

Skolebehovsplanen: Denne utsettes til 2021. 
Hvis elever slutter, må vi holde av en plass per klasse i tilfelle det flytter inn elever i vårt 
nærskoleområde. Vi kan ikke fylle den plassen med skolebyttesøkere fra andre 
skoleområder. Dette kan medføre økonomiske tap for skolen, hvis vi vikke får fylt plassene 
med nærskoleelever. 
Status Humleskole: Denne utsettes til 2021. 
Vara ønsker innkallinger og referater. Dette blir sendt heretter. 

 
 
Sekretær DS/ fungerende rektor  
 

Anette Kristiansen Sundsli 


