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Protokoll 

 

 

Til: Driftsstyret på Huseby skole 

  

Møtested: Huseby skole, glassburet  

Møtetid: 18.04.2016 17:00 

  

  

 Deltagere: Mia, Ingrid Nyhus (vara for Inger), Kathrine, Lars Erik, Ingrid 

 

 

Protokoll 

 

 

 Orientering fra rektor  

 Over 70 søkere på nye stillinger. Får inn 3 personer på årsvikariater og er dermed nesten 

klar med neste års kabal. 

 Livet i Superkuben går bra. Fornøyd med lokaler osv. Oppgradering av uteområder skal i 

gang igjen 25. april 

 Kunstprosjekt der det tildeles midler i forbindelse med nybygg i skolen har i samarbeid 

med skolen konkludert med at alleen mot veggen (mot Sørkedalsveien) skal «utsmykkes» 

og skolen har bedt om at dette skal objekter som også kan brukes av barna (mao ikke bare 

til å sees på). 

 17. mai-program er lagt ut på skolens nettside 

 

 

Sak 10-16 Protokoll fra møte 01.03.16 ble godkjent uten kommentarer  

 

Sak 11-16 Økonomi  

 Skolen har ar per i dag et negativt resultat på rundt 700.000. Det planlegges et møte 

med UDE før sommeren for å diskutere hva slags løsninger man kan se på. 

Målsetning at dette møtet skal finne sted før neste DS-møte slik at økonomi-punktet 

kan diskuteres videre med hensyn til løsninger og alternativer.  

  

 

Sak 12-16 Omlegging av friminutt skoleåret 2016-17  

 DS informert og enighet om at dette ser ut som en god løsning. 

   

 

Sak 13-16 Endringer i fag og timefordelingen skoleåret 2016-17  

 Kommet krav om/tildeling av en ekstra time i naturfag på 5-7 trinn og Huseby har 

valgt å legge den til 7. klasse for å gi bedre tid til fordypning på dette området før 

overgang til ungdomsskolen. DS enig i at dette er en god løsning. 
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Sak 14-16        SMU på Huseby skole                                             

MDG har valgt representant, og Mia er vara. Elevråd, FAU og AMU må oppnevne 

representanter og dette bør da være etablert før neste DS-møte slik at SMU kan ha 

et møte i forkant av DS-møtet. Kathrine legger ved info om hva SMU er til dagens 

referat. 

 

                                                                                                                                                        

Eventuelt 

Rengjøring – ikke fornøyd med byrået som er engasjert etter siste anbudsrunde. Hatt en INSTA-

kontroll (uforberedt) der resultatet var langt ifra tilfredsstillende. Ny kontroll (varslet) skal holdes i 

løpet av april. Kathrine vil følge opp med Grøtterud hos UDE for å finne ut hva som kan gjøres 

dersom det ikke blir bedring. Rengjøring tas opp igjen på neste DS-møte. 

 

 

 

  

 


