Oslo kommune
Utdanningsetaten
Haugen skole
Referat fra DS
16.1.18

Forfall

Foreldrerepresentant: Gry Rønjum
Foreldrerepresentant: Kim-Andre Moen Kopperud
Politiker: Olav Mellum
Politiker: Frode Hjelde
Ansatt representant: Gro Haraldsen
Ansatt representant: Vibeke Bjørneskaret
AKS-leder: Aziza Moquim
Politiker: Trude Tangen Fjeld

Møtested:
Møtetid:
Saksbeh:
Telefon:

Haugen skole, bygg A – hovedinngang
Onsdag 16.1.18 kl 17.00 – 18.30
Leif Arild Haaland
23 34 42 00/92019031

Tilstede:

19/17-18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent uten merknader

20/17-18

Saker til eventuelt
3 saker til eventuelt

21/17-18

Strategisk plan
Da innkallingen ble sendt ut før det ble kjent at strategisk plan ikke kan
godkjennes før budsjettet kan godkjennes så redegjorde rektor for skolens
satsingsområder i perioden 2018-2021.
Ledelsen har hatt en prosess i personalet og sammen med plangruppen for å
definere skolens innsatsområder i brukerperspektivet og området som
handler om samarbeid skole – AKS i kvalitetsutviklingsperspektivet.
Innsatsene er kjente, men nødvendige i "nye" Haugen skole:
- Lese- og skriveprogresjonsplanen
- FAIF/TIEY
- MerLæring
- Elevens skolemiljø
- Samarbeid med AKS
- Trinnledelse/teamsamarbeid
- Matematikk/regneplan
- Elevsamtalen

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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DS-leder ønsker at det skal tas inn hvordan man kan jobbe for et godt skolehjem samarbeid. Rektor vil ta et initiativ overfor FAU for å lage en
arbeidsgruppe som kan se på skole – hjem samarbeidet.
22/17-18

Oversikt over gaver til skolen i 2017
Skolen skal rapportere om man har mottatt gaver i 2017.
Skolen har ikke mottatt noen gaver.

23/17-18

Budsjett 2018
Bystyret hadde justeringer av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen til
behandling den 20. desember. Ved en inkurie ble byrådets forslag til
justeringer tatt til orientering i stedet for vedtatt. Endelige budsjettrammer
for grunnskolene i 2018 vil derfor ikke bli fastsatt før bystyret har fattet
vedtak om ressursfordelingsmodellen.
Det betyr at rektor har laget et foreløpig budsjett. Dette kan ikke vedtas i
DS. Når bystyret har vedtatt ressursfordelingsmodell vil det bli innkalt til
nytt DS som da skal behandle skolens budsjett.
Skolens foreløpige budsjett er på totalt 84,7 mill. Fordelt på
undervisningsrelaterte kostnader med 54,6 mill og bygningsrelaterte
kostnader med 30,1 mill.
Rektor gikk i møtet gjennom den foreløpige tildelingen. Haugen skole har
for øvrig et av de største budsjettene for en barneskole i Oslo.
Budsjett AKS
Budsjettet for AKS ble lagt frem. DS er bekymret for det store merforbruket
som over år er opparbeidet. DS ser ikke hvordan dette kan dekkes inn da
bemanningsnormen for AKS heller ikke er oppfylt. DS lurer på hvor mye av
en vanlig plass på AKS kompenseres for ved gratis kjernetid.
DS ber rektor følge opp dette overfor Områdedirektør Bjørn Indrelid.
Vedtak: Budsjettet for AKS 2018 godkjennes

24/17-18

Foreldreundersøkelsen og brukerundersøkelsen på AKS
Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse avholdes i mars/april.
Gjennomføring av foreldreundersøkelsen er forankret i Byrådssak 147/16,
Tiltaksplan for et trygt psykososialt miljø for barn og unge i Oslo og
etablering av mobbeombud.
I Foreldreundersøkelsen får foreldre/foresatte si sin mening om elevenes
læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole.
Det vil våren 2018 bli gjennomført en brukerundersøkelse i AKS, i mai/juni
2018. Rektor kommer tilbake med mer informasjon når dette blir
tilgjengelig.
Trivselsundersøkelse 1.- 4. trinn
Som ett av tiltakene i byrådssak 147/16 Tiltaksplan for et trygt psykososialt
miljø for barn og unge i Oslo og etablering av mobbeombud, er en årlig
trivselsundersøkelse for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.- 4.
trinn under anskaffelse. Det er planlagt at trivselsundersøkelsen
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skal piloteres på to skoler i vår og gjennomføres i sin helhet første gang
høsten 2018.
DS er spente på hvordan dette gjennomføres, spesielt for 1. klassinger som
akkurat har begynt på skolen.

25/17-18

Resultatet på Nasjonale prøver 5.trinn
Rektor gikk gjennom resultatet på NP.
Lesing; 4,7
Regning: 4,6
Engelsk: 5,1
Landsgjennomsnittet er 5,0.
Resultatet viser nedgang fra i fjor. Resultatene er analysert og det er laget
oppfølgingsplaner sammen med lærerne.

26/17-18

Eventuelt
 Alle politikerne som i dag sitter i DS, ble oppnevnt på nytt
 Rektor og ass.rektor ønsker å være med skolegruppen på studietur til
London. Rektor redegjorde for målet med turen. DS har ingen
innvendinger, og ønsker god tur.
 Rektor gikk gjennom Elevundersøkelsen. Den er meget positiv for
skolen. Med tanke på sammenslåing osv. Haugen er godt over
Oslosnittet.
- Trivsel på skolen 95,5%
- Friminutt;
o Noen å være sammen med 97,1%
o Trivsel i friminutt 97,0%
o Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra
på skolen 97,6%
o Mobbing 5,6%
Resultatene er lagt frem, og feiret i personalet, de blir også fulgt opp
klassevis med kontaktlærer og teamet.
 Politiker Olav Mellum, som er nabo til skolen, lurte på hvem som har
ansvaret for brøytingen av parkeringsplass og Høystakkveien. Det er UB
som har ansvaret for parkeringsplassen og kommunen for
Høystakkveien. Det er imidlertid vanskelig å brøyte parkeringsplassen
uten å brøyte i H.veien. Brøytingen har generelt vært mangelfull denne
vinteren. Rektor tar opp dette med skoleeier.
 DS-leder Gry Rønjum:
o ønsker å invitere Områdedirektør Bjørn Indrelid til DS-møte 10.4
kl. 17.00. Rektor formidler kontakt.
o Det er også ønskelig om FAU-leder kommer for å snakke om
arbeidet FAU gjør på møtet 27.2.. Rektor formidler kontakt.
o Hva skolens policy angående dusjing etter KRØ. Skolen kan ikke
tvinge noen, men oppfordrer og legger til rette for at man får
dusjet. Dusjanlegget er nytt, og det er bla. montert halv-dører i
noen av båsene.
o Hva er skolens kanalstrategi overfor bruk av Facebook. Gry
hjelper gjerne til for å få skolen på FB.
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Møteplan våren 2018
o 27.2.
o 10.4.
o 12.6
I tillegg vil det komme et ekstra møtet i forbindelse med godkjenning av
budsjett og strategisk plan.
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