
   
 

 

 

 

    
Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 70 32 50 Org.nr.: 974589834 
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Protokoll 

 

 

Referat: Driftsstyret Huseby 

Møtested: Huseby skole, Glassburet 

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), Yngvar Husebye (H) 

Gjest: Heidi Gabrielsen, Leder FAU  

Fraværende:  

Rektor 

orientere 

Skolen har klart seg bra igjennom korona med lite smitte. Det sagt er det klart 

krevende å drive undervisning med korona.  

 

Sak 
01-21 

Godkjenne protokoll fra møte 11.11.2020 
- Godkjent 

 

Sak 
02-21 

Godkjenne innkalling/saksliste 
- Godkjent 

 

Sak 
03-21 

Økonomi – godkjenne budsjett for 2021 
- Det blir vesentlig strammere budsjetter fremover med en reduksjon i inntekter på ca 

kr 5 millioner. Hovedsakelig grunnet en vesentlig elevreduksjon (åpenbart knyttet til 
Vannbehandlingsanlegget (se sak 04-21 under) og ny ressursfordelingsmodell.   

- Skolen har allerede redusert staben med en person fra 01.01.2021, samt at vil vi 
kutter en sps. ped stilling og vi vil redusere bruken av assistenter.  

- Slik det er i dag ser det ut som om vi bare får 3 paralleller inn i 1. klasse som er 
«positivt» hva økonomi angår. Skulle det likevel bli behov for fire vil det kreve andre 
løsninger. 

- DS uttrykker stor bekymring for at myndighetene ikke tildeler tilstrekkelige midler for 
å kunne tilfredsstille pålagte reglene,. Det blir besluttet at Leder DS får fullmakt av DS 
til å skrive en bekymringsmelding til Utdanningsetaten med støtte fra skolens 
tillitsvalgte. Skolen vil ikke klare å oppfylle lærenormen med de budsjettene som 
foreligger. Videre synes skolen og DS denne økonomiske utviklingen er svært kjedelig, 
spesielt med tanke på de fantastiske resultatene skolen har fått til med sine 
langsiktige og målrettede tiltak de siste årene.  

- DS støtter skolens administrasjon og rektor i deres prioritering i tråd med de midlene 
som blir tildelt, og vil godkjenner derfor budsjettet da DS (med tverrpolitisk enighet) 
man ikke ser det som sannsynlig at man klarer å påvirke til å få flere midler. 

 

Sak 
04-21 

Gjennomgang og – godkjenning av strategisk plan 
- Se skolens hjemmesider 
- Godkjent 

 

Sak 
05-21 

Status utbedring av luftkvalitet innomhus  
- Skolen måtte stenge Kuben i desember grunnet dårlig luftkvalitet. Undervisiningsbygg 

utbedret dette etter noen dager, men det er et komplisert ventilasjonssystem som 
krever nær oppfølging av administrasjonen.   

https://huseby.osloskolen.no/om-skolen/om-oss/strategisk-plan/
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- I hovedbygget har vi over lang tid hatt utfordringer. Nå har vi derimot via krav fra 
verneombud og administrasjon fått ettersyn av profesjonelle konsulenter og vi 
imøteser plan for utbedring.   
 

Sak 
06-21 

Status VAV  
- VAV og Skanska har siden sist valgt å sprenge i skoletiden. Skolen, DS og FAU har alle 

uttrykket at dette er avtalebrudd. Dessverre føyer dette seg inn i rekken av 
prosjektets fremmarsj der de bryter avtaler (kan nevnes etablering av gangsti og  
sykkevei) uten å informere i forkant, men tvert imot bare når de blir stilt til ansvar. 
Sist i forbindelse med sprenging i skoletiden, der DS og FAU ble varslet av Rektor før 
prosjektet på oppfordring satte opp et møte. Videre har prosjektet gitt beskjed om at 
man ikke burde oppholde seg i nærheten av vinduer i forbindelse med sprengninger. 
Dette har før til bekymring fra foreldre og ansatte ved skolen, som igjen skaper 
merarbeid og frustrasjon.  

- Vi opplever at prosjektet krever sterk innvolvering og oppfølging også fremover for å 
kunne ha tillit til at de tar nødvendige hensyn. 
 

Annet Møtekalender 
- 3. mars kl 17:00  
- 9. juni kl 17:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


