Oslo kommune
Utdanningsetaten
Huseby skole
Protokoll

Referat:
Møtested:
Møtetid:
Til stede:

Driftsstyret Huseby
Huseby skole, Glassrommet
16.09.2020 17:00
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:
Rektor orienterer
-

Sak 20-20

Corona påvirker ikke – annerledes skolestart
Mindre tilfang med 65 elever på tre klasser i førsteklasse høsten 2020. Det er
vanskelig å dokumentere hvorfor fallet er så dramatisk, men det er ingen tvil om
at vannbehandlingsanlegget er en medvirkende faktor all den tid det er fritt
skolevalg.

Godkjenne innkalling/saksliste
-

Sak 21-20

Godkjenne protokoll fra møte 02.06.2020
-

Sak 22-20

Foreløpig et mindre underskudd, men vi regner med balanse ved årsskifte.
Merk. Balanse er kun oppnåelig ved anvendelse av fjorårets underforbruk
(overskudd på ca kr 2 millioner). Skolen og driftsstyret er svært bekymret
for fremtidig økonomiske situasjon etter nye rammer, og spesielt hvordan,
eller om det vil være mulig, å opprettholde lærernormen.

Skolens arbeid med innføring av ny læreplan
-

Sak 24-20

Godkjent

Økonomi skolen (se eget skriv)
-

Sak 23-20

Godkjent

Det virker som en god plan med fokus på helhetlig (dybde- og
breddeprestasjoner)

Status byggesaker
-

Ny støymur er på plass og fungerer veldig bra
Vinduer skal være inspisert av Und. Bygg, men de har ikke levert noen
rapport eller gitt skolen tilbakemelding.
Ventilasjonsanlegget mangler fortsatt kjøleaggregat, men dette er ikke et
problem årstiden tatt i betraktning.
Skolekjøkken har noen startvansker, men er et veldig kjærkomment
tilskudd til skolen.
Oppgradering av skolegården er godt underveis og mye ferdig allerede
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-

Sak 25-20

Status koronaepidemi og skoledrift på Huseby
-

Sak 26-20

Skolen tilrettelegger iht retningslinjer. Samtidig er det umulig å
opprettholde 1 m mellom barn
Gjenværende foreldremøter blir gjennomført digitalt

Kommentarer til utsendt dokument vedrørende
ressursfordelingsmodellen
-

Annet

Vannbehandlingsanlegg m/hjertesone – kan vi få noe ut av dette. DS
bemerker at vi må være oppmerksomme på at det å være hjertesone
faktisk gir en avkastning for elevene og skolen. Følges opp av skolen.

DS og FAU skal sette seg inn i og lage tilsvar på høringsrunden som vil starte
i høstferien.

Neste møte 11.11 kl 17:00

