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Styrets årsberetning for 2021  
Tåsen skoles venner takker alle medlemmer vi har og det bidraget som gis med 
medlemskontingenter som muliggjør at vi kan gjøre fine ting for barna våre på Tåsen skole.  
Koronatider har gjort at det er litt mindre aktivitet og vi håper at vi snart går lysere tider i møte. I 
2020 har vi laget ny nettside, styrket FB siden og planlagt å øke antall medlemmer ved å synliggjøre 
alle de fine tingene skolen har gjort og vil gjøre – som vi bidrar til. De tradisjonelle bidragene TSV gir 
årlig er juletre til skolegården, bidrag til nye bøker til biblioteket og bidrag til uteleker.  
I 2020 bygget vi «den gule kassen» en bokkasse der vi samler inn bøker til biblioteket. Denne er en 
suksess, mye bøker har kommet inn så takk til alle som har bidratt! TSV har også delt ut refleksbånd 
og overført Leirskolefondet for gjennomføring av årets tur.  
Det lave aktivitetsnivået i 2021 som 2020 har dessverre ført til en halvering av medlemskap og 
leirskolefond, og 17 mai har vært en av våre viktigste inntektskilder. TSVs økonomi bærer preg av at 
dette og vi jobber med å få opp engasjementet fra medlemmene igjen slik at også TSV kan komme ut 
av denne spesielle tiden med god aktivitet og bidrag til vår barn.  
 
Styremøter  
Styret har avholdt fire styremøter i 2021. I tillegg har styremedlemmene hatt informasjonsutveksling 
på epost og telefon. Det lages skriftlig innkalling og referat fra alle styremøter.  
 
Tildelinger og gaver  
Alle søknader som er innvilget er i tråd med foreningens formål.  

• TSV har i 2021 behandlet en søknad fra skolen om malesaker til å lage utsmykning med 
elevene i fellesarealer. Dette synes TSV er et veldig bra tiltak.  

• TSV har bekostet innkjøp av trafikkvester til foreldrevakt ved parkeringsplassen og 
fotgjengerovergangen ved skolen. Dette da skolepatruljeordningen er avviklet.   

• TSV har i 2020 behandlet en søknad fra skolen om støtte til en busstur et helt trinn for å 
besøke Eidsvoldbygningen. Dette synes TSV er et veldig bra tiltak, men dette har ikke blitt 
realisert, og vedtak om tildeling videreføres til 2022. 

• Søknad om bidrag til plantekasser har kommet inn, for at elevene skal kunne jobbe med å 
plante blomster og grønnsaker. Dette synes TSV er et veldig bra tiltak, men dette har ikke 
blitt realisert, og vedtak om tildeling videreføres til 2022. 

• TSV har også støttet innkjøp av bøker til biblioteket og vi har bygget en bokkassen; den gule 
kassen som står i aulaen til innsamling av bøker til biblioteket. Dette tiltaket fungerer godt og 
videreføres. 
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Hvem kan søke  
Tåsen skoles venner tar imot søknader fra ansatte ved Tåsen skole som aktivitetsskolen, lærere og 
elevrådet. Det kan søkes om penger til organisering av tiltak for trinnet, ikke individuelle klasser. Det 
må gagne mange, et helt trinn, eller gjerne hele skolen.  
Søknad om tilskudd sendes til epost tasenskolesvenner@gmail.com.  
Styret i TSV behandler søknader normalt to ganger pr år, som regel ca. en måned inn i semesteret. 
skolens ledelse orienteres om TSVs tildeling før endelig vedtak fattes. TSV kan ikke gi penger til 
innkjøp som vanligvis dekkes av skolen eller Oslo Kommune.  

Økonomi  
Ved årsskiftet har Tåsen skoles venner 200 000 kroner i egenkapital. Av dette er bevilgning til 
leirskole for 2021 ikke betalt ennå, TSV jobber med å få flere 7 trinn bidrag til Leirskolefondet for 
2021 for å minske det økonomiske presset på skolen.  
* Tåsen skoles venner har delt ut reflekser til alle elever og ansatte ved skolen. Kostnaden på ca 10 
000 kroner er vist under diverse driftskostnader.  

Medlemmer/inntekter  
TSV har fått inn 13 000 kroner i medlemsavgifter. Medlemskap koster 250 kroner per kalenderår. TSV 
fører ikke eget medlemsregister. 

 
  

Bevilgninger utenom leirskoletilskudd
Beløp

-5 000,00 Hjertebøker
-9 000,00 Iskrem, 17.mai
-5 000,00 Juletre
-5 000,00 Oppslagsbøker

-15 000,00 Maling Bevilget, ikke utbetalt
-5 381,50 Vester

-44 381,50   

Beskrivelse
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Regnskap 

 
Note: Revisjon har korrigert avviket rapportert i 2020 regnskapet på 661,-. 
Avviket hadde oppstått ved feilføring av inntekter via Vipps hvor finanskostnader hadde blitt trukket fra 
nettoinntekten.  Dette er nå korrigert ved å føre relevant bruttoinntekt fra Vipps.   

Resultatregnskap 01.01.2021 – 31.12.2021

Note 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Inntekter
Medlemskontingenter 13 700   11 750  29 300     25 400   26 309   48 450   
ekstraordinært gavetilskudd 2 341       
17.mai arrangement - -         83 349     49 649   50 465   68 725   
Boksalg - netto 250         16 416   
Leirskolefond 88 500   39 500  82 200     66 000   74 000   98 500   
Sum Inntekter 102 200 51 250  197 191  141 049 151 024 232 091 

Kostnader
Bevilgninger -44 382  -5 000   173 916  53 714   75 091   87 337   
Bevilgning leirskole -          -         82 691     69 180   72 325   99 134   
Diverse Driftskostnader -11 284  -19 568 13 313     4 197      7 422      3 707      
17. mai-kostnader -          -         52 096     
Sum kostnader -55 666  -24 568 322 015  127 091 154 838 190 178 

Resultat før finansposter 46 534   26 682  -124 825 13 958   -3 814    41 913   

Finansposter
Renteinntekter 143         30          286          322         456         574         
Bankgebyrer -781        -755       -2 671      -1 328    -942        -1 345    
Resultat finansposter -638        -725       -2 385      -1 006    -487        -771        

Periodens resultat 45 896   25 957  -127 209 12 952   -4 301    41 142   

Tåsen Skoles Venner
Balanse pr. 31.12.221

2021 2020 2019 2018 2017 2 016      
Omløpsmidler
Driftskonto 97 857 43 708 49 858 251 926 238 913 197 923 
VIPPS konto 1 361 106 988 74 881 18 72 45 234   
Leirskolefondkonto 112 561 187 186 191 198 325         
Sum eiendeler 211 779 150 882 124 925 252 134 239 182 243 483 

Gjeld og egenkapital
Egenkapital pr. 01.01 150 882 124 925 252 134 239 182 243 483 202 341 
Bevilget ikke utbetalt 15 000 -          
Periodens resultat 45 896 25 957 -127 209 12 952 -4 301 41 142   
Sum gjeld og egenkapital 211 779 150 882 124 925 252 134 239 182 243 483 
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Leirskole  
TSV samler inn leirskolegaver fra foreldrene i 7. klassetrinn. Det oppfordres til en gave på 1 000 
kroner pr elev. Dette er et inkluderingstiltak og bidraget går uavkortet til subsidiering som egenandel 
for leirskoleoppholdet som gjør at flest mulig får anledning til å delta. Skolen får bevilgninger på 
halvparten av hva oppholdet koster. Vi samler derfor inn disse pengene fra foreldre til 7 trinns elever.  
Vi takker for alle bidrag fra foreldre til leirskole og det kom inn 29000 kroner til Tåsen skole i 2021. 
Dessverre er dette er halvparten av fjoråret, og vi jobber for å få inn mer penger slik at vi kan 
opprettholde en 5 dagers leirskoletur. 

17. mai  
TSV har ikke kunne avholde den årlige 17 mai sammenkomsten på skolen grunnet korona. Vi har 
gjennomført en alternative løsninger som er i tråd med retningslinjer vi må følge på grunn av korona 
ved at barna gikk i tog fra skolen klassevis til en hus i nærheten med et kongepar på balkongen som 
vinket, og korpsmusikken lød fra høyttaler i hagen. Tilbake på skolen var det is til alle barna som ble 
finansiert av TSV. 

Styret  
Styret har i 2021 bestått av følgende medlemmer:  
Kaja Lange Aubert, styreleder  
Siri Bjerke, styremedlem, ansvarlig 17. mai  
Jonas Laberg, styremedlem, kasserer og informasjon/kommunikasjon  
Styremedlemmene mottar ingen godtgjørelse og driftsutgiftene er beskjedne.  

Informasjon  
TSV hjemmeside www.tasenskolesvenner.no beskriver foreningen og våre aktiviteter. Foreningens 
facebookside benyttes til informasjon og dialog med våre venner.  

Fremtidsutsikter  
Foreningen har god økonomi og vil videreføre arbeidet i 2022.  
Styret i Tåsen skoles venner takker for alle bidrag i løpet av året!  
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Tåsen 01 februar 2022 
Styret i Tåsen skoles venner 

 
 
 
 

Kaja Lange Aubert  Siri Bjerke  Jonas Laberg  Elisabeth Wiik 


