Protokoll

Referat:
Møtested:
Møtetid:
Til stede:

Driftsstyret Huseby
Huseby skole, Glassrommet
03.03.2021 00:00
Kathrine Wegge (Rektor), Lars Erik Skårås (ansatt), Alf Bjercke (FAU/leder
DS), Siv Bogsveen (vara ansatt), Ingvill Meltvedt (V), Lars Hektoen (MDG),
Erik Hanseid (FAU), Yngvar Husebye (H)
Fraværende: Hans Hübert (Ansatt)
Rektor
Skolen går godt, samtidig som korona sliter på driften, og vi merker at det er
orientere
svært viktig at vi tar vare på hverandre og viser omsorg. Generelt sett lite smitte
på skolen. (For det meste familiemedlemmer av elever smittet eller i karantene,
altså nesten ikke direkte smitte på skolen.)
Vannbehandlingsanlegget – sprengning i dagen (nå i tunell) og det er blitt
vesentlig roligere på skolen. Det er veldig positivt. Når det er sagt er skolen svært
skitten. VAV har dessverre ikke fulgt opp som de lovet med vasking av fasade,
feiing av skolegården, vinduer etc.
-

DS reagerer sterkt på at VAV nok en gang ikke følger opp det de lover og
løftebrudd. Vi nevner etablering av skolesti, sykkelvei, sprenging i skoletiden, og
nå fullstendig mangel på oppføling for miljøet på skolen. Foruten at skolen er
skitten, er DS bekymret for mengden av støv som pustes inn av barn og ansatte
ved skolen. DS vedtar å kalle inn til møte med VAV for oppfølging. Alf vil
koordinere dette med Yngvar og Ingvill.

Undervisningsbygg (UB)
-

Ferdigrapporter for utbedringer på skolen tar veldig lang tid å motta. F.eks.
mangler vi fortsatt ferdigrapport på ventilasjonsanlegg i Kuben.
Det er også ønskelig at UB tar en mer aktiv rolle i forbindelse med oppfølging av
VAV og hvordan prosjektet påvirker skolens bygningsmasse og klima.
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Godkjenne protokoll fra møte 13.01.2020
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Økonomi Skolen
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Årsregnskap Huseby skole 2020
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Fullstendighetserklæring Huseby skole 2020
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-
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-
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Godkjent

Godkjent

Skolen er helt avhengig av tidligere års mindreforbruk for å få budsjettet til å gå i
balanse.

Korona relaterte utgifter, inkl utleie av skolearealer mener DS bør og skal refunderes.
Godkjent

Godkjent

Annet Huseby skole musikkorps 100 år jubileum lørdag 5.juni
Utdanningsetaten
Huseby skole

Besøksadresse:
Sørkedalsveien 167
0754 OSLO

Telefon: 22 70 32 50
Telefaks: 22 70 32 70

Org.nr.: 974589834

huseby@ude.oslo.kommune.no
www.huseby.gs.oslo.no
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-

Dette er en festdag og vi oppfordrer alle til å delta så langt COVID tillater.
Se https://jubileumsstevne-huseby-skoles-musikkorps-100-ar.webnode.com/

Neste møte
-

9. juni kl 17:00

