
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Haukåsen skole 
  

 

 

 

 

    
Postadresse  Telefon:  23 46 65 00  

  Telefaks: 23 46 65 01  

Dr. Dedichensvei 20    
    

0675 OSLO    
 

Møteinnkalling 

 

Til stede:  Stein Jørgensen (foresatte), Leif Thorkildsen (Ap), John Sanne (FrP) Kristian 

Asplin og Heidi Stensland(ansattrepresentant) 

Forfall: Siam Essekouri (H), Gry Rønning (ansattrepresentant), Yvonne Baade (foresatte) 

Møtested: Personalrom 

Møtetid: Mandag 23.05.22 

Telefon: 

Neste møte:     

481 32 48 

Mandag 28.11.22 

 

 

 

Saksliste:  
 

25/22 Godkjenning av innkalling. 

            Vedtak: Innkalling er godkjent. 

 

26/22    Godkjenning av protokoll fra møte den 23.05.22 

             Vedtak: Protokoll godkjenne, men representanter som var til stede må settes inn i  

              referat. 

 

27/22   Årsregnskap per 31.08.22 (regnskapsperioden lukkes 10.09.22) 

            Rektor informerer om at skolen styrer mot null. Hee skolens budsjett for 2022,  

             vil brukes i sin helhet, og vi vil bruke betydelig av mindreforbruket fra 2021. 

             På grunn av stort sykefravær vi skolen få mer refusjon enn budsjettert. Det er 

             også slik at en baselederstilling er vakant, da ansatt sa opp stilling etter få dager. 

            Driftsstyret informeres om at det til tross for økt aktivitet ser ut til at skolen får et  

            mindreforbruk, også i 2022.  

             Vedtak: DS tar informasjon til orientering og godkjenner regnskapstall fra 31.08.22 

 

28/22   Informasjon om tilsyn fra bydel Alna 10.05.22 

            Vedtak: DS tar informasjon til orientering, og er fornøyd. Rapport er delt med  

            ansatte og foresatte, og legges ut sammen med referat. 

 

29/22   Informasjon om samarbeid med HMS/BHT/NAV og sykefravær 

             Samarbeid med partene i arbeidslivet (MBU og AMU) fortetter sammen med 

             HMS/NAV og BHT. 

             Vedtak: DS ønsker å holdes informert. 

 

30/22   Utfordringer knyttet til skoletransport med Ruter 

             01.08.22, overtok Ruter all spesialtransport med TT og skolekjøring for elever i VGS. 

             Dette har medført store ulemper for elever, foresatte, avlastninger og skolen. 

             Foreldre har engasjert seg og kontaktet toppledelsen i Ruter, og byrådet som er ansvarlig 

            for vedtaket. Skolen leverer ukentlig daglig/ukentlig avvik både til Ruter og våre  

            overordnede i UDA. Skolen deltar også i Ruters evalueringsmøter. Den største utfordring 
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er elevens sikkerhet, knyttet til sikkerhetsutstyr i bil, og sjåførens manglende kunnskap om  

bruk. Mange elever får også uønsket fravær fra opplæring, hele elelr deler av dagen. Skolen har 

denne høsten bruke mye administrasjons- og lederressurs på å følge opp Ruter. 

Vedtak: DS tar informasjon til orientering. 

 

31/22   Haukåsen skole 50 år 

Vi skal feire at Haukåsen skole er 50 år       

Oktober- er internasjonal ASK- måned. Vår tema er bursdag. Vi leser, skriver, sanser  og arbeider 

med temaet på mange måter. Som avslutning av arbeidet arrangeres bursdagsselskap for elevene: 

25. oktober. 

2.november blir det arrangert Haukåsen – konferanse, der egne ansatte og innbudte gjester/firma 

deler kompetanse med Osloskolen for øvrig. 

25.november arrangeres middag for alle dedikerte og engasjerte ansatte på Haukåsen skole 

7. desember: skolens pensjonister inviteres til jubileumstreff. 

 

Vedtak: DS tar informasjon til orientering- og Gratulerer. 

 

31/22   Eventuelt 

 

  

 

 

 

Merete Skolla 

Sekretær 

 

 

 

Vedlegg: Rapport fra tilsyn angående risikovurdering og beredskap i barnehager og skoler, 

gjennomfør av helsemyndigheten i bydel Alna. 

 


