Oslo kommune
Utdanningsetaten
Haugen skole
Referat

Foreldrerepresentant: Gry Rønjum
Foreldrerepresentant: vara Anne Pedersen
Politiker: Trude Tangen Fjeld
Politiker: Olav Mellum
Politiker: Frode Hjelde
Ansatt representant: Gro Haraldsen
Ansatt representant: Vibeke Bjørneskaret
Leif Arild Haaland, sekretær
Møtegruppe: Driftsstyret
Haugen skole, bygg A – hovedinngang
Møtested:
Møtetid:
Tirsdag 11.9.18 kl 17.00 – 18.30
Leif Arild Haaland
Saksbeh:
23 34 42 00/92019031
Telefon:
Tilstede:

01/18-19

Oppstart av nytt skoleår
Rektor redegjorde for hvordan oppstarten av skoleåret har forløpt, og hva som er
nytt fra Udir.
- Alle lærere på plass, flere ressurser enn noen gang tidligere som barneskole
- Sommerskolen og Bli skole klar kurset
- Oppdatering av nytt for skoleåret 2018/19 fra UDIR
- AKS-leder orienterte om oppstarten på AKS

02/18-19

Ny forskrift for Aktivitetsskolen
Ingen kommentarer til den nye forskriften utover punktet som omhandler
planleggingsdager. Skolen la frem sine forslag til datoer 2.1.19 og 31.5.19.
Det kom forslag om at begge dagene ikke skulle være i samme termin, og om man
kunne legge en av dagene til romjulen.
Det ble votert over følgende forslag:
- En plan dag i romjulen og en 31.5; forslaget falt
- En plan dag i vår terminen; forslaget falt
- En plan dag 2.1 og en 31.5; vedtatt
DS ønsker at det fra neste skoleår bør være et prinsipp at det legges en plan dag i
hver termin.

03/18-19

Strategisk plan
Gjennomgang av tiltak tas opp igjen på neste møte i november.
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04/18-19

Økonomi
Rektor hadde en muntlig gjennomgang skolens- og Aktivitetsskolens økonomiske
status pr. august. AKS hadde pr. august et mindreforbruk på 276 000,- Prognosen
for desember vil være et merforbruk på ca 500 000,- Dette er betydelig mindre enn i
fjor.
På skolen er det mindreforbruk pr. august på 5,3 mill. Prognose etter høstjustering
anslås til ca 2-2,5 mill i mindreforbruk.
På møtet i november vil 2.tertial bli lagt frem

05/18-19

Møteplan
Forslag til møteplan ble vedtatt :
20.11 m/Områdedirektør og Elevrådsleder
18.12 budsjett

06/18-19

Eventuelt
Ingen saker.
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