
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Trasop skole 
 

 

    

Trasop skole Besøksadresse: Telefon:  22 76 18 50 E-post: 

Postadresse: Hellerudveien 63, 0672 Oslo Telefaks: 22 76 18 64 trasop@ude.oslo.kommune.no 

Hellerudveien 63, 0672 Oslo    

 

 

 

PROTOKOLL 

Fra Trasop skoles driftsstyremøte 

Torsdag 11.06.19  

kl.18.00. 
 

 

Til stede:    Morten Hovet (F) 

    Anita Hjelmhaug (A) 

    Sverre Worum (EK) 

    Anne Hallgren 

    Geir S Sagvolden (F) 

     

 

 

Fra administrasjonen: Nina Liholm, rektor 

Forfall:  Siri Ulleberg (EK) 

  Trygve Ellingsberg (EK) 

 

   

  

Sak  17/19:  Godkjenning av protokoll fra møtet 14.03.2019 

Godkjent. Få rettet opp feil på dato i innkalling og skrive på klokkeslett på de 

neste innkallingene. 

 

Sak 18/19:  Godkjenning av saksliste og melding av saker til eventuelt. 

  Godkjent. Ingen saker til eventuelt. 

 

Sak 19/19: Informasjon om skolestart 2019 

Rektor informerte om skolestart 2019. Skolen mangler en lærerstilling og vil lyse 

ut en stilling. Skolen endrer ringetider for å få en lenger oppstartsøkt samt utvide 

det første lille friminuttet. Skoledagen forlenges grunnet dette. Neste år skal 

Trasop skole forberede seg til de nye læreplanene høsten 2020, Fagfornyelsen.  

Klassens time vil dette året også bli timeplanfestet og arbeid med det psykososiale 

miljøet vil være et fokus. 

 

Sak 20 /19: Økonomi. 

Skolen har god økonomi. Skolen har behov for å øke sosiallærerstilling samt 

vurderer å øke med en til i ledelsen. 
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Sak 21/19: Trasop AKS 

Fra høsten vil AKS bli delt opp i baser. Dette for å få en bedre struktur, oversikt 

og kunne tilrettelegge for læringsstøttende aktiviteter på en bedre måte.  

AKS har god økonomi. Noen av midlene blir brukt til å øke voksentettheten, samt 

pusse opp kjøkkenet til AKS. Gratis kjernetid for 1.trinn blir innført og det er 

usikkert hvordan dette vil påvirke økonomien etter hvert. 

 

Sak 22/19:  Orienteringssaker  

Elevrådet tilbakemelder at de ønsker musikk i noen friminutt, flere felles 

aktiviteter for alle barna og flere voksne ute i friminutt. Rektor har brukt våren til 

å bli kjent med elever, ansatte og skolens kultur. Rektor har gjennomført samtaler 

med alle ansatte og fått tilbakemeldinger på god trivsel og innspill til 

videreutvikling av skolen. 

 

 

Sak 09/19:  Evnt.  

  Neste møte blir 24.09.2019, kl. 18.00. 

 

 

 

20.06.2019 

Nina Liholm 

rektor 


