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Protokoll  

 

 

Til: Driftsstyret på Huseby skole 

Møtegruppe: Driftsstyret Huseby 

Møtested: Huseby skole, glassburet  

Møtetid: 21.09.2016 17:00 

Saksbeh: Kathrine Wegge 

Telefon: 41647029 

  

 

 

Innkalling til møte i driftsstyret på Huseby 

 

Saker 

 
 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2016 

 

Godkjent 

 Godkjenning av saksliste 

 

Godkjent 

20/16 Økonomi  

- Før sommeren så det ut til at skole kom til å ha et stort underskudd i 
år. Skolens viktigste grep er at lærertetthet er noe redusert. Dette 
innebærer at skolen vil ha et lite underskudd ved årsslutt slik det ser 
ut nå.  

- Administrasjonen på skolen er underbemannet og må sannsynligvis 
utlyse en ny stilling etter nyttår. 

 

 

21/16 Elevtallsutvikling  

- Dette punktet ble tatt i sammenheng med punktet om Holmen skole 
 

 

22/16 Ny skole i vårt område, høring: 

- Rektor stilte på høringen 
- Skolen har fått navnet Holmen skole 
- Holmen skole skal ha en klasse på Huseby høsten 2017 som skal 

skrives inn til Holmen skole, men som skal gå på Huseby ett år. 
- Det første (start 2018) året vil det da bli to trinn som starter på 

Holmen skole. 
- Opprettelsen av Holmen skole vil føre til en reduksjon i antallet 

elever på Huseby skole. Dette betyr selvfølgelig «bedre plass» på 
Huseby, men samtidig at budsjettene blir mindre (ettersom det er 
basert på elevtallet). Dette innebærer at skolen vil måtte legge opp 
budsjett deretter. 

-  

 

For 

oppfølging. 

FAU hører 

med 

foreldrene om 

innspill og 

koordinerer 

med DS for 

innspill. 

 Informasjoner:  
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- Leksehjelp godt i gang på alle trinn. AKS som har dette 1-3, men på 
førstetrinn hjelper lærerne til i overgangsfasen hver dag. 

- Gjort et grep rundt FTNO (forsterket tilpasset norsk) ved å flytte 
dette til før og etter skoletid i stedet for å bli hentet ut av timene slik 
det ble gjort tidligere. Virker som om dette har hatt en god effekt. 

- Sykkel: Anbefalinger fra skolen ligger på hjemmesidene og 
opplæring fra 5. klasse skal fortsette. 

- Svømming utvidet til 20 timer og elever ved Huseby er godt i gang. 
- Skolen har kjøpt hjertestarter. Er montert i gangen ved 

lærerværelset. Bør informeres på hjemmesidene. Personalet skal 
læres opp i å bruke den. 

 
 

 

 


