Oslo kommune
Utdanningsetaten
Haugen skole
Referat fra DS
10.4.18

Foreldrerepresentant: Gry Rønjum
Politiker: Trude Tangen Fjeld
Politiker: Olav Mellum
Politiker: Frode Hjelde
Ansatt representant: Gro Haraldsen
Rektor Leif Arild Haaland
Foreldrerepresentant: Kim-Andre Moen Kopperud
Forfall
Ansatt representant: Vibeke Bjørneskaret
Møtegruppe: Driftsstyret
Haugen skole, bygg A – hovedinngang
Møtested:
Møtetid:
Tirsdag 10.4.18 kl 17.00 – 18.30
Leif Arild Haaland
Saksbeh:
23 34 42 00/92019031
Telefon:
Tilstede:

34/17-18
35/17-18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent
Saker til eventuelt
En sak til eventuelt fra Olav Mellum

36/17-18

FAU-leder Shahid Dar
FAU-leder redegjorde for status i FAU.
- Oppstart etter sammenslåingen har gått bra.
- FAU vil denne våren arrangere kantine for elevene.
- 17.mai arrangement
- Jobber med trafikksituasjonen rundt skolen
- Har fått midler til å starte "foreldre skole". Vil kartlegge behov for tema
som vil bli tatt.

37/17-18

Stillingsplan skoleåret 2018/19
Skolen har fått 2,8 stillinger i forbindelse med lærernormen. P.t. så mangler
vi 2 kontaktlærere. Stillinger utlyst.

Vedtak:
38/17-18

Skolebehovsplanen
DS er litt undrende til at det skal bygges en ny skole så lenge det kanskje
ikke er elevgrunnlag til dette.
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DS er opptatt av hvordan de nye skolegrensene vil bli. Det er viktig at
Haugen skole får opprettholdt elevtallet den har i dag. Ved å bygge en 4parallell skole på den gamle tomten til Gran skole vil det være overkapasitet
i området selv om Furuset skole flyttes til den nye skolen. I praksis vil det
kunne føre til at elevene som tidligere sognet til Gran skole vil søke seg til
den nye skolen og få plass. Dette vil ha dramatiske konsekvenser for
elevtallet ved Haugen skole.
Innspill i saken sendes til DS-leder på e-post. Høringsfristen er 24.5.
39/17-18

Eventuelt
Olav Mellum melder om mye aktivitet på parkeringsplassen på kveldstid og
i helger. Han har varslet politiet om dette. Vi setter pris på at naboene følger
med.
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