Oslo kommune
Utdanningsetaten
Haugen skole
Referat fra
Driftsstyret

Foreldrerepresentant: Gry Rønjum
Politiker: Trude Tangen Fjeld
Politiker: Olav Mellum
Politiker: Frode Hjelde
Ansatt representant: Gro Haraldsen
Ansatt representant: Vibeke Bjørneskaret
AKS-leder Aziza Moqum
Leif Arild Haaland, sekretær
Fra
Møtegruppe: Driftsstyret
Haugen skole, bygg A – hovedinngang
Møtested:
Møtetid:
Tirsdag 27.2.18 kl 17.00 – 18.30
Leif Arild Haaland
Saksbeh:
23 34 42 00/92019031
Telefon:
Tilstede:

27/17-18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

28/17-18

Saker til eventuelt
3 saker til eventuelt

29/17-18

Områdedirektør Bjørn Indrelid
Områdedirektøren var invitert til møtet for å informere om satsinger og
utvikling i skolegruppe C. Skolegruppa har mye fokus på lesing, skriving og
regning. Det forventes at MerLæring satsingen gir resultater på de statlige
kartleggingsprøvene til våren. Skolemiljø og oppfølging av dette er også
sentralt sammen med gratis kjernetid i AKS.
Det starter to spennende prosjekter denne høsten som er for
ungdomsskolene.
Områdedirektøren er godt fornøyd med prosessen rundt sammenslåingen, og
at prosenten på elever som sier de blir mobbet har gått ned på Haugen.

30/17-18

FAU-leder Shahid Dar
Meldte forfall, kommer på møtet i april

Vedtak:
31/17-18

Budsjett 2018

Utdanningsetaten
Haugen skole

Besøksadresse:
Høybråtenveien 4
1055 OSLO

Telefon: 23 34 42 00
Telefaks: 23 34 42 42

Org.nr.: 874590452

haugen@ude.oslo.kommune.no
www.haugen.gs.oslo.no
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Ny tildelingsmodell er nå behandlet og vedtatt i bystyret. Fra de foreløpige
tallene vi fikk i desember er budsjettet justert ned med 619 000,-.
Mobilitetsmidlene har blitt trukket tilbake da mobiliteten er lavere enn
indeksen. I tillegg er tildelingen for sosiodemografiske midler justert. Dette
for at ingen skoler skal ha større endringer enn +/-5% enn de hadde hatt ved
tildeling etter den gamle modellen. Denne overgangsordningen gjelder kun
for årets budsjett.
Foreløpige utregninger for den nye lærernormen viser at Haugen skole ville
fått tre nye stillinger. Det er fremdeles uklart hvordan og hvor mange det
blir. Det kommer an på tildelingen fra staten.
Budsjett vedtatt

32/17-18

Strategisk plan
Satsingsområdene er i tråd med det vi gikk gjennom på DS i januar. Det er
lagt inn et punkt som handler om skole-hjem samarbeid.
Strategisk plan vedtatt
33/17-18

Ordensreglementet
Vi har ikke etter sammenslåingen behandlet skolens ordensreglement.
Skolen ønsker å legge inn et punkt i ordensreglementet som omhandler bruk av
mobiltelefon. DS slutter seg til endringen.
Lokal tilføying til ordensreglementet vedtatt

34/17-18

Fullstendighetserklæringen for 2017
Skolen v/rektor skal i forbindelse med årsavslutningen sende inn til
Utdanningsadministrasjonen en Fullstendighetserklæring for 2017. I
Erklæringen skal det fremgå at skolen drives innenfor rammen av gjeldende
lover, forskrifter og regelverk.
Fullstendighetserklæringen vedtatt

35/17-18
Årsregnskapsrapport for 2017
Årsregnskapsrapporten viser hvor mye merforbruket for 2017 ble ved
årsslutt. Som det fremgår av rapporten har 2017 vært et krevende år å holde
oversikt over skolens økonomi da det har vært mange usikre faktorer. På
tross av dette er merforbruket betydelig mindre enn forventet.
Årsregnskapsrapporten vedtatt
36/17-18

Eventuelt
Rektor informerte om:
- Sommerskolen, mange kurs på Haugen dette året
- Foreldreundersøkelsen som blir sendt ut denne uken
- Utlysninger, skolen har lyst ut stillinger med søknadsfrist 26.2.
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