Oslo kommune
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Protokoll
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Møtetid:
Til stede:

Driftsstyret Huseby
Huseby skole, Glassrommet
13.01.2020 17:00
Kathrine Wegge (Rektor), Lar Erik Skårås (Ansatt), Erik Hanseid (FAU), Alf
Bjercke (FAU/Leder DS), Hans Hübert (Ansatt), Yngvar Husebye (H), Ingvill
Meltvedt (AP), Lars Hektoen (MDG), Anders Bryhni (FAU vara),

Fraværende:
Saker
Orientering fra
Rektor / Leder
DS

Sak 01-20

Sak 02-20

-

Rektor gikk kort igjennom skolens historie, størrelse og resultater.
Vannbehandlingsanlegget på Hundejordet er vedtatt og skolen
frykter konsekvensene. I forkant av møtet har Alf sendt ut forslag på
klage fra DS på det politiske vedtaket. Et enstemmig DS støttet
klagen, og denne ble så sendt innen utløpsfristen samme dag. Klagen
finner man i saksinnsyn på PBE’s hjemmesider.
Godkjenne protokoll fra møte 11.11.2019
Godkjent
Godkjenne innkalling/saksliste
Godkjent
Presentasjon av nye medlemmer av driftsstyret. Valg av ny leder.
DS medlemmer presenterte seg selv, med kort bakgrunn og historie.
Alf Ph. Bjercke ble gjenvalgt som leder for DS.
Alf takket for tillitten, spesielt med tanke på alt som skjer på og i området
rundt skolen. Som sist gikk alf igjennom forventningene til DS, dvs at vi i DS
alltid skal ha skolen, dets barn og ansatte i hovedsete ved saksbehandling
uavhengig av personlig eller politisk agenda.
Økonomi – godkjenne budsjett for 2020
Grunnet fallende elevtall og at Huseby nå får full ut merke at Byrådet i 2017
innførte ny skjevfordeling av driftsmidler mellom skolene (mindre til vest og
mer til øst).
Gitt faktiske tilførte budsjett anser DS at økonomien ikke er tilstrekkelig for å
kunne drive en forsvarlig skole. Skolen har derimot et underforbruk (positivt
resultat) på ca kr 2,4 mill. Dersom man leger disse pengene til grunn vil vi
skolen likevel kunne drifte forsvarlig i 2020/2021.
DS godkjenner budsjettet under forutsetning om at:
-

Sak 03-20

Tidligere underforbruk faktisk tilføres skolen i sin helhet slik kutyme har
vært.
At de ansatte ved skolen, representert ved Klubben, ikke motsetter seg
budsjettet. (Klubben hadde møte 14.01.2020 og har ikke motsatt seg)
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På en grunnskole skal forholdet mellom tallet på lærere og elever i ordinær
undervisning i skoleåret 2019–2020 maksimalt være:
a) 15 elever per lærer på 1.–4. årstrinn
b) 20 elever per lærer på 5.–7. årstrinn
c) 20 elever per lærer på 8.–10. årstrinn.

Sak 04-20
Sak 05-20

Sak 06-20

(Dette er 1 elev mindre per lærer på alle årstrinn enn i skoleåret 2018-2019)
Dette vil altså si at kravene til lærertetthet øker, samtidig som budsjettene
reduseres for Huseby.
Informasjon om strategisk planarbeid – godkjenning av strategisk plan
Godkjent – se eget dokument på skolens hjemmesider.
Nasjonale prøver høsten 2019
Skolen ser forbedringer på alle områder, og spesielt store forbedringer på
lesing. Dette er svært hyggelig og viser at skolens satsing på lesing gir
avkastning. DS gratulerer skolens lærere og ledelse med resultatene. Videre
bemerkes det at skolen gjør det bedre også sammenlignet med andre skoler.
Dette er mindre viktig, men også svært hyggelig.
Møteplan våren 2020
-

02.03.2020 kl 17:00
08.06.2020 kl 17:00

