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Protokoll fra driftsstyremøte nr. 5 – 2020/2021  
 
Tid og sted: Mandag 18.01.2021, kl. 17.00 - ca 18.15.  Møtet blir digitalt på Teams. 
 
NB: Rektor Maria Tindberg er forhindret fra å delta. Assisterende rektor, Anette K. Sundsli, møter i hennes sted.  
 
 

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 
Anette K. Sundsli – fung. rektor   Anette.Kristiansen.Sundsli@ude.oslo.kommune.no 
Geir Storli Jensen (vara)    geirstorlijensen@gmail.com  

Christian Mørck (vara)    cbergfjord@mac.com 

Knut Lampe – adminleder    knut.lampe@ude.oslo.kommune.no 

Forfall: 
Marit Helle – politisk rep (A)    marit.helle@hotmail.no 
Maria Daniela Tricarico – politisk rep (R) danitricarico@hotmail.com  

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

 

 

 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 21/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll  
 Godkjent 
  
Sak 22/2021 Økonomi 

Budsjett for 2021 legges frem for vedtak. Dokumenter ble sendt ut på forhånd. Budsjett 
vedtatt.  

       
Sak 23/2021 Strategisk plan 2021 
  Planen legges frem for vedtak. Dokumenter ble sendt ut på forhånd. Strategisk plan vedtatt. 
 
Sak 24/2021 Korona 
 Organisering av skole og AKS: Vi følger alle regler om smittevern. Elever og ansatte følger 

sine kohorter, med noen få unntak for at elevene skal få den undervisningen de har krav på. 
Målet er at nærkontakter skal begrenses så mye som mulig i tilfelle smitte. 

 Karantene: Vi har siden sist møte hatt tilfeller av smitte blant elever på 4. trinn, samt en 
ansatt på AKS. Karantene, isolasjon og sporing av nærkontakter ble gjennomført. Ingen nye 
smittet.   
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Sak 25/2021  Eventuelt 
 Status bygg: Etter at Christian Mørck tok kontakt med Venstres bystyregruppe og løftet Hasle 

skoles utfordringer dit, har Undervisningsbygg måtte svare for feil og mangler som påvirker 
elevers og ansattes lærings- og arbeidsmiljø. Entrepenør Hent har lovet at alle feil og 
mangler skal være utbedret til 1. mars 2021 og at prøvedrift kan starte fra den datoen. Det 
foreligger fortsatt ikke en fremdriftsplan for dette. Det foreligger ikke en oversikt over feil og 
mangler, hvem som skal rette opp i disse og når dette skal utføres. Det er funnet ca. 100 feil 
til sammen i nesten alle rom. Det er fortsatt ikke enighet om hvem som skal foreta 
utbedringene og hvem som skal ta kostnadene. Skolen mener at feil og mangler skal 
utbedres uavhengig av dette og et sluttoppgjør tas i etterkant mellom partene.  

 
Sekretær DS/ assisterende rektor  
 

Anette Kristiansen Sundsli 


