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Protokoll fra driftsstyremøte nr. 1 – 2021  
 
Tid og sted: Mandag 08.03.2021, kl. 17.00 - ca 18.15.  Møtet var digitalt på Teams. 
 
Assisterende rektor, Anette K. Sundsli, møter fast som rektors stedfortreder. 
 
 

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

Geir Storli Jensen (vara)    geirstorlijensen@gmail.com  

Christian Mørck (vara)    cbergfjord@mac.com 

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 01/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll 
 Godkjent 
 
Sak 02/2021 Økonomi 
  Årsregnskapsrapport for 2020 
  Disponering av mindreforbruk 2020 

 AKS: Et mindreforbruk. Vi fikk en høstjustering høyere enn planlagt i henhold til gratis 
kjernetid. Dette vil gå til bemanning og aktiviteter. Når det gjelder koronarapportering, har vi 
43.000 i minus som vi håper å få dekket i løpet av 2021.  
Skole: Et mindreforbruk. Mindreforbruket i 2019 skyldes god økonomistyring og ikke brukte 
opp investeringsmidler tildelt i 2019. Skolen hadde pr. 01.01.2020 kr. 555.000 igjen til 
investeringer. Det gjort noen investering i 2020, men innkjøp av bl.a. Ipader tas av ekstra 
tildelt investeringer fra IKT-avd. Skolen har noe igjen her, men summen var ikke klar før 
utsendelsen.  
Når det gjelder koronarapportering ligger vi på minus 274.000. Skolen håper å få tildelt disse 
midlene som er lovet av regjeringen og som vil komme elevene til gode. Skolen er for i år 
rustet til å ta den kostnaden, men hvis det fortsatt blir underdekning på koronautgifter så er 
vi bekymret for fremtiden. For 2021 vil staben økes for å dekke økt elevtall. 

       
Sak 03/2021 Fullstendighetserklæringen 
  Gjennomgått og undertegnet 
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Sak 04/2021 Presentasjon av brukerundersøkelser 2020 
Elev- og trivselsundersøkelsen: Lærerne analyserte resultatene i klassen og på trinnet. Ut i 
fra dette, laget alle trinn en tiltaksplan. Elevene på 1. -4. trinn svarer at de trives på skole og 
AKS med venner og de voksne. De føler i mindre grad at de får velge hvordan de skal jobbe 
på skolen og bestemme i leken. De er heller ikke så glad i lekser. Skolen jobber videre med at 
elevene skal oppleve å bli sett, hørt og ha medvirkning. Mellomtrinnet hadde samme prosess 
og fant noen like tendenser. Elevene trives på skolen og har venner. Motivasjon, interesse 
for læring, arbeid med skolefag osv. har gått mest ned. Noen fler elever melder om 
mobbing/krenking. Skolen jobber systematisk rundt dette. Korona og hjemmeskole: Noen 
elever sier de lærte mer. De fleste sier de lærte mindre og brukte mindre tid på 
skolearbeidet.  
Rektor sjekker om det er liknende resultater på skolene rundt, som det er naturlig å 
sammenlikne oss med. Foreldreundersøkelsen sendes ut i løpet av mars og gjennomgås på 
neste møte. 
Evaluering av prosess: Elevene burde være med i arbeidet med tiltaksplaner, hvis målet er 

økt opplevelse av medvirkning. 

 
 
Sak 05/2021  Eventuelt 
 Status bygg: Det finnes fortsatt ingen fremdriftsplan. Bydelsoverlegen har ikke fått svar på 

sin klage fra skolen til UDE og Undervisningsbygg (UBF) vedrørende inneklima. Vi er innkalt til 
et møte med UDE og UBF 8. april. Lyset på fotballbanen er nå godkjent og nedjustert. 

 Korona: Ansatte begynner nå å bli slitne etter stadige skifter mellom gult og rødt nivå og 
hjemmeskole. Det er utfordrende å få tak i nok ansatte til de ulike kohortene, på grunn av at 
ansatte og vikarer er i karantene/entekarantene. Det har da hendt at enkelte kohorter har 
hatt hjemmeskole disse dagene. Dette er siste utvei. Vi har i disse dager to klasser i 
karantene. Vi rapporterer daglig til etaten vedrørende smitte, avklaringskarantene og 
karantene. Sårbare barn og barn av foresatte med samfunnskritiske funksjoner er ivaretatt.  
Hjertesoneskole: Hasle har takket ja til å bli en Hjertesoneskole. Her vil vi samarbeide med 
FAU. Det er ekstra viktig å sette trafikksituasjonen rundt skolen på agendaen, nå som 
ordningen med Skolepatruljen skal avvikles til sommeren. Trygg trafikk mener at barn ikke 
skal ha ansvaret for sikkerheten til andre barn. Konseptet Hjertesoneskole er utviklet i 
samarbeid med Statens vegvesen, Syklistenes landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, 
Miljøagentene og Foreldreutvalget for grunnopplæring (FUG). Målet er å skape en trygg 
skolevei for elevene. FAU og skolen ønsker sammen å finne løsninger som kan erstatte 
Skolepatruljen. 
Lokkemenn: Det har vært rapportert om menn som har prøvd å lokke elever med godteri. 
Elevene er usikre på om disse mennene er større barn eller voksne menn. Vi har vært i 
kontakt med politiet i disse sakene og politiet har patruljert rundt skolen. Vi har og hatt 
forsterket inspeksjon. Ingen nye tilfeller er meldt inn. 

  
 
Sekretær DS/ assisterende rektor  
 

Anette Kristiansen Sundsli 


