
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Haukåsen skole 
  

 

 

 

 

    
Postadresse  Telefon:  23 46 65 00  

  Telefaks: 23 46 65 01  

Dr. Dedichensvei 20    
    

0675 OSLO    
 

Protokoll 

 

 

Tilstede:  Stein Jørgensen (foresatte), John Sanne (FrP) Kristian Asplin og Heidi Stensland 

(ansattrepresentant) og Normann Vik Øvrebø(ASA) 

Forfall: Siam Essekouri (H), Yvonne Baade (foresatte) og Leif Thorkildsen (Ap), 

Møtested: Personalrom 

Møtetid: Mandag 23.05.22 

Telefon: 

Neste møte:     

481 32 48 

 Mandag 28.11.22 

 

 

 

Saksliste:  
 

32/22 Godkjenning av innkalling. 

            Vedtak: Innkalling er godkjent 

 

33/22   Godkjenning av protokoll fra møte den 19.09.22 

            Vedtak: protokoll er godkjent 

 

34/22   Status fremdrift nye Haukåsen skole, ved prosjektleder Normann Vik Øvrebø 

            Prosjektleder Normann Vik Øvrebø informerte om forsinket fremdrift av nytt skolebygg. 

            Reguleringsprosessen har tatt mye lenger tid en ønsket. Saken er nå i plan og bygg.  

            Det er forventet at Stig skole rives høste 2023, og slik at byggeprosess av ny skole  

            kan starte opp. Se mer i vedlegg. 

           FAU vil også bli informert om saken i uke 51. 

           Vedtak: DS tar informasjon til orientering. 

 

35/22 Regnskap pr 31.10.22 

 

Kostnadssted Totalt budsjett Regnskap Avvik kr Avvik prosent 

Haukåsen GS 55 040 934 55 075 342 -34 408 -0,06% 

Haukåsen VGS 11 438 494 9 120 409 2 318 085 20,27% 

Haukåsen AKS 11 017 537 11 127 445 -154 908 -1,41 

HAUKÅSEN 77 496 965 75 323 196 2 128 769 2,74 % 

 

Oversikten viser regnskapstall per 31.10., mindreforbruk på 2 128 769 kr.  

 

 Rektor informere om at skole n ser ut til å få et mindreforbruk, også i 2022. Dette er forårsaket av  

et usedvanlig høyt sykefravær, og dermed uventede høy sykefraværsrefusjon.  Det har også være 

en vakant stilling i Utadrettet virksomhet, det har vært en miljøterapeutstilling ikke besatt etter 

oppsigelse, samt lederstilling ikke besatt i 6 mnd. Endelig årsregnskap legges frem på DS-møte i 

januar. 

Vedtak: Driftsstyret tar regnskap pr 31.10 til orientering 
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36/22   Priser på AKS 

            I henhold til avtalen mellom skolen og bydelene skal prisen på avlastningsplasser       

reflektere faktiske kostnader skolen har ved sitt AKS-tilbud. Prisen ble sist regulert 1.jaunuar 

2022. Det er bydelene sin oppgave å drifte etterskoletidstilbud for elever på U-trinn og i VGS. 

Haukåsen skole ligger relativt lavt prismessig, sammenliknet med lignende tilbud. Vi har tidligere 

regulert priser hvert annet år, og beholder denne praksis, selv om det i 2022 har væt en betydelig 

lønns -og prisvekst. Prisen på tilbudet vil diskuteres og endres på DS-møte i november 2023. 

Vedtak: Driftsstyret vedtar å beholde eksisterende priser for salg av AKS-plasser til bydelen. 

 

  

 

37/22    Informasjon om samarbeid med HMS/BHT/NAV og sykefravær 

             Skolen har et bekymringsfullt høyt sykefravær. Partene i arbeidslivet har et tett 

samarbeide rundt dette, og vi får hjelp av NAV arbeidslivssenter, Bedriftshelsetjenesten og HMS i 

Utdanningsetaten for å finne treffsikre tiltak for å redusere sykefraværet. Sykefraværet er i stor 

grad forbundet med muskel- og skjelettskader hos ansatte, samt at ettervirkning av pandemi -og ny 

influensasesong. 

Driftsstyret er opptatt av at skolen er tett på teknologisk utvikling og presentasjon av disse, slik at 

høyteknologiske hjelpemidler kan tas i bruk. Det foreslås også se på mulighet for restitusjon for 

ansatte, for eksempel ved skiftarbeid knyttet til arbeidsoppgaver som forflytning, stell, plei og 

løfting. 

Vedtak: Driftsstyret ønsker fortløpende å være informert om sykefravær og arbeid med å finne 

tiltak. 

 

38/22   Ny møteplan våren 2023 

• 16. januar  

• 27. februar 

• 15.mai  

Alle møter avvikles på Haukåsen skole i tidsrommet kl 17-19 

39/22   Eventuelt   

• Transport med Ruter 

Det har vært en turbulent oppstart. Fra oktober har Ruter og 27/7 arrangert flere 

brukermøte, der både foresatte og rektor har deltatt fra Haukåsen skole. Det har 

også æret møter i UDA. Haukåsen skole har hatt ansatt tilstede på kursing for 

sjåfører for å informere og lære opp sjåfører om brukergruppen. Dessverre opplever 

vi fremdeles en del utfordringer knyttet til transporten.er f 

• Driftsstyre- oppnevninger 2023-24 

Det er foresatte representanter som oppnevnes denne perioden. Skolen skal ha 

2 representanter som møter fast, i tillegg 3 vararepresentanter. 

Rektor tar kontakt med foresatte. 

 

 

Merete Skolla 

Sekretær 

 

 

 

 


