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Protokoll 

 

 

 Driftsstyret på Huseby skole 

  

Møtested: Huseby skole, møterom på lærerværelset  

Møtetid: 17.01.2017 17:00 

Saksbeh: Kathrine Wegge 

Telefon: 41647029 

  

 

 

Protokoll fra møte i driftsstyret på Huseby skole 

 

Til stede: 

Kathrine, Liv-Tone, Inger, Mia, Lars Erik, Silje, Ingrid 

 

 Orientering fra rektor  

- Reduksjon i ledelsen i høst og fortsetter frem til høsten.  

- Tre personer som slutter i nærmeste tiden. En erstatter tilsatt, men kommer ikke før til 

høsten. 

- Kontorleder tilsatt og startet opp nå 

 

 

Sak 1-17 Protokoll fra møte 16.11.2016 ble godkjent  

 

Sak 2-17 Møteplan våren 2017 ble vedtatt med følgende datoer: 28/2, 12/6 

  

Sak 3-17 Strategisk plan ble presentert DS. Skolen har hatt en grundig prosess med å vurdere 

gjennomføring av fjorårets plan, og å ta med videre de punktene som fremdeles skal 

jobbes med. Planen er godt forankret i personalet. 

 

 I 2016 utarbeidet skolen en plan for psykososialt arbeid, og dette temaet tas nå av 

strategisk plan for 2017. Dette innebærer ikke at området ikke skal følges opp 

videre, det skal alltid være i fokus på Huseby skole.  Driftsstyret diskuterte hvorvidt 

det er riktig eller ikke å ta dette emnet ut av planen. Årsaken er tilbakemeldinger 

rundt forstyrrende støy i klasser på ulike trinn på skolen, samt at elevundersøkelsen 

fra 2016 også viste at elevene syns at forstyrrende støy er en utfordring. DS fikk 

beskrivelse av hvordan skolen jobber med dette, og hvordan dette følges opp. (samt 

andre aspekter rundt psykososialt arbeid). DS konkluderte med at man bør ha en 

oppfølging på dette punktet etter dette årets elevundersøkelse og alternativt jobbe 

videre med tiltak dersom det viser seg å være nødvendig. 

 

 Det ble i forbindelse med strategisk plan også ytret ønske om at man for neste års 

plan (2018) bør introdusere ekstra fokus på lesing også i andre fag (for eksempel 
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naturfag, engelsk osv). Dette for ytterligere å styrke leseforståelse og forståelse av 

fagbegrep i ulike fag. Dette vil bli tatt opp igjen ved oppstart av strategisk plan for 

2018.  

 

 Strategisk plan godkjennes slik den er presentert for DS med oppfølgingspunkter 

som nevnt over. 

 

 

Sak 4-17 Budsjett skolen  

 Skolen vil få et negativt resultat fra 2016 på 717.000 som tas med videre. 

Rammebevilgning for 2017 i kombinasjon med resultatet fra 2016, gjør at DS stiller 

spørsmålstegn ved hvorvidt budsjettet er mulig å drive etter. Situasjonen vil 

resultere i at det vil være reduksjon i midler til blant annet opplæringsmateriell, 

assistentbruk og annet. Skolens ledelse vil jobbe med tiltak som kan «bøte på» noe 

(eksempelvis søke om pukkelkostnader fordi skolen skal ta inn øket antall elever 

midlertidig ifm oppstart av Holmen skole), men dette vil langt fra løse hele 

situasjonen. Skolen vil derfor etter all sannsynlighet også i 2017 komme til å gå 

med underskudd ved årets slutt. Skolens ledelse vil jobbe så godt det lar seg gjøre 

for likevel å gjøre de nødvendige grep med blant annet IT-løft ol for å understøttes 

satsningsområdene i strategisk plan. 

 

 Til tross for ovennevnte, må budsjettet godkjennes slik det står. 

 

 

      

 


