Oslo kommune
Utdanningsetaten
Haugen skole
Møteinnkalling

Foreldrerepresentant: Gry Rønjum
Foreldrerepresentant: Sakina Bougato
Politiker: Frode Hjelde
Ansatt representant: Gro Haraldsen
Politiker: Trude Tangen Fjeld
Forfall:
Politiker: Olav Mellum
Ansatt representant: Vibeke Bjørneskaret
Leif Arild Haaland, sekretær
Fra:
Møtegruppe: Driftsstyret
Haugen skole, bygg A – hovedinngang
Møtested:
Møtetid:
Tirsdag 18.12.18 kl 17.00 – 18.30
Leif Arild Haaland
Saksbeh:
23 34 42 00/92019031
Telefon:
Tilstede:

07/18-19

Godkjenning av referat og innkalling
Godkjent
Nytt siden sist
Feyzan 7a og nestleder i elevrådet informerte fra siste SMU-møte. Feyzan
informerte om hva SMU er og hvilke saker de fortiden jobber med.
- Elevene skolemiljø er fast sak på agendaen
- Eleven skal lage en oversikt over regler for spill og sosiale medier.
- Miljøet oppleves som bra på skolen
Rektor informerte om:
- WEB-sak
- Fra seminaret med bydel Alna og Stovner
- Digtiale læringsbrett
- IKT-stillingen
- Alle elevene får julegrøt i uke 51

08/18-19

Ny rammeplan for AKS – v/AKS-leder Aziza Moquim
AKS-leder Aziza Moquim presenterte den nye Rammeplanen for AKS.

09/18-19

Føringer for strategisk plan og budsjett 2019
Rektor la frem føringer for strategisk plan og strategisk kart, sammen med føringer
og rammen for budsjett 2019.
Skolen er i gang med den nye strategiske planen. Den vil være spisset rundt noen få
tiltak. Elev/Lærling perspektivet og AKS vil være området det vil være tiltak på.
Skolen har fått rammen, men minus sosiodemografiske midler, blir disse omtrent
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som i fjor er rammen økt noe. Men det skyldes bl.a. lønnsoppgjøret. Skolen har en
nedgang i elevtallet fra 2017 til 2018.
Skolen har pr.desember et mindreforbruk, etter å ha hatt noen magre år med stort
merforbruk.
AKS går også mot et mindreforbruk i 2018 etter at høstjusteringen var klar. Dette
gir et bedre utgangspunkt for neste års budsjett enn tidligere hvor man har måttet ta
med seg et merforbruk.
AKS vokser stadig og neste skoleår vil alle elevene på 1. – 4. trinn ha tilbud om
gratis deltakelse i AKS etter skoletid.
10/18-19

Eventuelt
Neste møte torsdag 17.1.19 kl. 17.00.
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