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Protokoll 

 

 

Referat: Driftsstyret Huseby 

Møtested: Huseby skole, Glassrommet 

Møtetid: 03.06.2020 17:00 

Til stede: Kathrine Wegge (Rektor), Lars Erik Skårås (Ansatt), Alf Bjercke (FAU/Leder 

DS), Hans Hübert (Ansatt), Yngvar Husebye (H), Ingvill Meltvedt (V), Lars 

Hektoen (MDG), Erik hanseid (FAU),  

Fraværende:  

 

Sak 12-20 Godkjenne protokoll fra møte 13.01.2020 
- Godkjent  

Sak 13-20 Godkjenne innkalling/saksliste 
- Godkjent 

Sak 14-20 Økonomi skolen. 
- Postivt resultat, men 
- Vi er svært bekymret for fremtiden etter nye rammer, og spesielt hvordan 

vi skal klare å oppretteholde lærernormen 

Sak 15-20 Skolens læringsresultater våren 20 
- Statlige kartlegginger 1-3 klasse antyder at Husebyskoles resultater vil være 

på snitt med Oslo.  
-  

 

Sak 16-20 Skolens arbeid med å forberede innføring av ny læreplan  
- Skolen var godt i gang med forberedelser for å imøtekomme nye 

lærerplaner før korona. Med korona har vi endret tilnærming, og gitt 
lærerne i oppgave og selv tilnærme seg materialet. 

- Skolen anser seg godt i rute for skolestart iht den nye planen og vil være 
pragmatisk og tilpasse seg etter hvert.  

Sak 17-20 Status byggesaker 
- Nytt skolekjøkken – arbeidet er i gang og forventes ferdig til skolestart.  
- Skolegården – opprinnelig planlagt ferdig oppgradert til skolestart,  blir 

antageligvis ikke før til høstferien grunnet opprettelse av ny støyskjerm ifm 
vannbehandlingsanlegget 

- Vannbehandlingsanlegget  
o Det er gjennomført oppfølgingsmøter med VAV. Selve prosjektet er 

vesentlig forsinket grunnet eskalering av klager til Fylkesmannen. 
Ny oppstartdato vites ikke, men en gjetning er nærmere oktober. 
Prosjektene som direkte berører skolen, støyskjerm og 
klimaanlegg, blir derimot ikke berørt av forsinkelsen.  

o Oppfølgingsmøtene ble foreslått terminert i sin nåværende form av 
VAV, og heller erstatt av løpende kontakt og et mindre forum 
fermover. Dette har Skolen, FAU og politikerne tilbakevist og 
ønsker at møtene fortsetter som før inntil videre. VAV opplyser da 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/nye-lareplaner-i-grunnskolen-og-gjennomgaende-fag-vgo
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om at de ikke vil ha anledning til egentlig planlagt oppfølgingsmøte 
i juni. Ny møtedato blir i august.  

- Et vindu falt in sin helhet ut i skolegården 02.06.2020. Dette er svært 
bekymringsverdi og direkte farlig for alle som ferdes på skolen. Skolen og 
FAU, DS hadde allerede tidligere etterspurt Undervisningsbygg  
gjennomgang av alle skolens vinduer ifm vannbehandlingsanlegget. Rektor 
følger opp videre og ber DS om støtte dersom det trengs. 
 

Annet Status koronaepidemi og skoledrift på Huseby  
- Skolen har vært svært lite berørt med smittetilfeller.  
- Skolens lærere berømmes for sin evne til omstilling, og man ser at skolens 

satsing på læringsbrett har vært heldig.  
- Utdanningsetaten v/ Marte Gerhardsen berømmes for å ha vært dyktig til å 

informere skolene kontinuerlig og prompte på utviklingen samt til å gi råd 
og veiledning.  

- Evaluering av konsekvenser:  
o Rektor har startet kontakt med FAU og lærere.  
o Det forventes at Utdanningsetaten/direktoratet vil gjøre 

evalueringer og at det vil blir lagt føringer m.m. Samtidig vil skolen 
se hva de kan bruke av læring fra det vi har vært gjennom.   

 

Annet - Skolen v/Hans har vært i kontakt med Gardeleiren for å finne en 
samarbeidsform med tanke på leirplass og læring for barna på skolen. 
Forsvaret er positive og vil hjelpe til å få til en løsning.  

- Møtetider til høsten. Møtetidspunkt er kl 17:00 – 18:00 
o 16. sept 
o 11. november 
o 13. januar 2021 

 


