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Protokoll fra driftsstyremøte nr. 2 – 2021  
 
Tid og sted: Mandag 31.05.2021, 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 
Marit Helle – politisk rep (A)    marit.helle@hotmail.no 
Catrine Carlsen – politisk rep (MDG)  catrine.carlsen@yahoo.com  
Anette K. Sundsli – fung. rektor   Anette.Kristiansen.Sundsli@ude.oslo.kommune.no 
Knut Lampe – adminleder    knut.lampe@ude.oslo.kommune.no 

Christian Mørck (vara)    cbergfjord@mac.com 

Forfall:  
Faramarz Almassy – ansatt    Faramarz.Almassy@ude.oslo.kommune.no 
Helge Holwech – ansatt     helge0711@osloskolen.no 
 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 06/2021 Godkjenning av innkalling og protokoll 
 Godkjent 
  
Sak 07/2021 Økonomi 

Kvartalsrapporten for skolen viser et merforbruk på over kr. 1.200.000 som bl.a. skyldes 
trekk av årlig IKT utgifter og ikke refusjon av koronamidler. Koronamidler pr mai 2021 og 
merforbruket for 2020 vil bli tilført skolen og AKS i juni 2021. Driftsmessig så er vi i rute.  
AKS har et merforbruk på kr. 52.000 og det skyldes merforbruk på korona  
Vi er og i rute på budsjettet for 2021. Det vil bli et mindreforbruk på ca. 500.000 som også er 
en del av investeringsmidler fra 2019.  

  
       
Sak 08/2021 Ansettelser kommende skoleår 
 Skolen har ansatt en førstekonsulent på kontoret, etter at en slutter i stillingen. 
 Det er ansatt en ny sosiallærer. Hun skal ha ansvar for oppfølging av elever på 3. og 4. trinn. 
 Det er ansatt en ny inspektør. Hun vil være knyttet til 1. og 2. trinn. 
 Det er utlyst assistentstillinger på AKS og skole.  
 Det er utlyst lærerstillinger. Vi mangler fortsatt 5 lærere. Det er mangel på kvalifiserte søkere 

i år, da lærerutdanningen er forlenget med ett år. Vi har et høyt antall lærere som skal ut i 
mamma- eller pappapermisjon i løpet av året. Det gir noen utfordringer rundt logistikken 
med lærerkabalen. 

 Rektor slutter til sommeren. Anette Kristiansen Sundsli fungerer som rektor til ny rektor er 
tilsatt. Denne prosessen kommer ikke i gang før til høsten. 
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Sak 09/2021 Hjertesoneskole og skolepatrulje 
Det har vært gjennomført barnetråkk av elever på 5. og 6. trinn. Det har vært digitale 
utfordringer med registrering på iPad, men det jobbes med saken. Foreldreundersøkelse er 
også sendt ut. Resultatene etter dette skal samkjøres, slik at vi får en hjertesone rundt 
skolen vår med fokus på trafikksikkerhet. Anna, som er lærer på skolen, har ansvaret for 
skolepatruljen. Selv om denne avvikles i sin originale form, får vi til en løsning på skolen. FAU 
hjelper til med dette. Det vil være foresatte sammen med elevene på morgenen i Hovinveien 
og Økernveien. 

 
  
 
Sak 10/2021  Eventuelt 
 Status bygg: Vi er fortsatt ikke over i prøvedrift, noe som var estimert fra UBF fra uke 17. Det 

er fortsatt mange feil og mangler. Heisen i bygg 1 virker ikke. Dørpumpene virker ikke. Ingen 
enighet om hvem som skal betale for utbedring av dette. Auditoriet i bygg 5 skal HENT 
utbedre. Skolen venter på en fremdriftsplan.  

 Førskoledager: Det blir besøksdager 2. og 3. juni. Barna kommer sammen med ansatte i 
barnehagene. Det blir uteaktiviteter og fadderne synger. 

 Dagravning: Foresatte på Hasle og Teglverket følger med på ugreie aktivteter i områdene 
rundt Hasle torg og i skolegården på Hasle. Det har vært elever fra andre skoler som har 
opptrådt truende overfor yngre elever i skolegården. Politikontakten er informert og de 
kjører jevnlig i området. Foresatte bes kontakte politiet ved episoder på kveldstid og i helger. 

 Skolebehovsplan: Ny barneskole på Ensjø skal etableres i Grenseveien 91. Skolen planlegges 
ferdigstilt til skolestart 2028.Tøyen skolegård skal utvides. Ferdigstillelsesår er ikke avklart. 
Mange nye boliger har blitt ferdigstilt i vårt område de senere årene. Det planlegges flere. 
Det planlegges ny ungdomsskole på Økern og Ensjø. 

 Innsynsbegjæring: En journalist i Aftenposten har bedt alle skoler i Oslo om innsyn i varsler i 
§9a-saker. Dette medfører en kjempejobb for skolen, da alt skal importeres fra alle mapper 
og anonymiseres. 

 
 
 
Sekretær DS/ assisterende rektor  
 

Anette Kristiansen Sundsli 


