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Protokoll 

 

 

Referat: Driftsstyret Huseby 

Møtested: Huseby skole, Glassrommet 

Møtetid: 11.11.2020 17:00 

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

DS), Hans Hübert (Ansatt), Ingvill Meltvedt (V), Lars Hektoen (MDG), Erik 

Hanseid (FAU),  

Fraværende: Yngvar Husebye (H) 

 

Rektor 

orientere 

 

 

Sak 
27-20 

Godkjenne innkalling/saksliste 
- Godkjent 

 

Sak 
28-20 

Godkjenne protokoll fra møte 16.09.2020 
- Godkjent 

 

Sak 
29-20 

Økonomi skolen (se eget skriv)  
- Vi har pr oktober 2020 et mindreforbruk (overskudd) på kr 1.6 millioner. Dette er bra, 

men vi minner om at skolen hadde et overførbart overskudd fra 2019, samtidig som vi 
forventer strammere budjsetter fremover pga reduksjon i elevantall og ny 
ressursfordelingsmodell. Skolen estimerer med budsjett innstramming på ca kr 3 
millioner. Dette vil nødvendigvis gi behov for nedbemanning.   

 

Sak 
30-20 

Status byggesaker 
- Skolegårdsprosjektet er ferdig og ble åpnet for barna i dag til stor glede og forlystelse.  
- Skolekjøkken er ferdig (og serverer deilig eplekake til DS)  
- Vannbehandlingsanlegget ved VAV har uten å forhøre seg med skolen vedtatt å bryte 

avtalen om kun å sprenge etter skoletid og planlegger nå å sprenge i skoletiden. DS er 
oppbrakt og svært bekymret på barnas vegne, og setter store spørsmål ved om 
prosjektet har tatt inn over seg fysiske og psykososiale sikkerheten for barna.  
 

Sak 
31-20 

Status koronaepidemi og skoledrift på Huseby 
- Ingen barn ved Huseby har vært smittet. Noen foreldra har rapportert smitte og da er 

barna hjemme i karantene. Skolens ledelse rullerer på å ha hjemmekontor slik at ved 
en eventuell smittesituasjon vil det alltid være noen til stede for å drifte videre.  
 

Sak 
32-20 

Svar fra DS vedrørende ressursfordelingsmodellen 
- DS og FAU  har i samrbeid med skolen gitt tilsvar på høring om 

ressursfordelingsmodellen.  
- Det vil ikke være mulig for Huseby å oppfylle kravene til lærernormen med denne 

modellen og har gitt klart utrykk for det. Generelt sett er vi alle svært bekymret for 



2 

fremtidig utvikling på skolen gitt reduserte budsjetter i 2021 og årene etter. Dette vil 
nødvendigvis gå ut over skolens resultater og det strålende målrettede arbeidet som 
er gjort på skolen de siste årene (se sak 34-20).  
 

Sak 
33-20 

Informasjon om strategisk planarbeid 
- Skolens strategiske plan for 2021 skal fortsatt ha tre overordnede satsinger. Vi 

viderefører arbeidet med et trygt og godt læringsmiljø – samtidig som vi vektlegger 
tilpasset opplæring og viderefører satsingen på en framtidsrettet skole som følger 
samfunnets teknologiske utvikling. 

- Se skolens hjemmesider  
 

Sak 
34-20 

Nasjonale prøver 
- Huseby skole har svært gode resultater i alle fag (se UDIR). Dette er et resultat av 

målrettet satsing over flere år. DS berømmer Rektor og alle tilsatte ved skolen med 
svært oppløftende resultater.  

 

 
 

Sak 
35-20 

Elevundersøkelsen høst 2020 
- Huseby skole har gjennomgående gode resultater, også sett i relasjon til 

gjennomsnittet i Osloskolen. 
- Mobbing, antall som opplever mobbing 2 eller fler ganger i uka er vesentlig redusert 

(fra 7 – 2 barn). Likevel er ethvert tilfelle av mobbing et for mye og psykososialt miljø 
vil fortsette å være et av tre fokusområder på strategisk planarbeid. 

-  

Annet Neste møte 13.01 kl 17:00  

 

https://huseby.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/strategisk-plan/
https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/nasjonale-prover-5.-trinn/

