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Møteinnkalling 

 

 

Til: Driftsstyret 

Fra: Driftsstyreleder Guro Herje Haga og rektor Arild Johnsen 

Møtegruppe: Driftsstyret på Klemetsrud skole 

Møtested: Klemetsrud skole - personalrommet 

Møtetid: 04.03.2020 18:00 

 

 
INNKALLING TIL DRIFTSSTYREMØTE ONSDAG 4. MARS 2020 
 

Sak nr. Saksopplysninger og forslag til vedtak 

7/2020 Godkjenning av referat fra driftsstyrets møte 15. januar 2020 

 

Saksopplysninger:  

Referat fra driftsstyrets møte 15. januar ble sendt ut 22. januar.  

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret godkjenner referatet fra 15. januar.  

8/2020 Godkjenning av saksliste 

 

Saksopplysninger:  

Innkalling og sakspapirer ble sendt ut 26. februar.  

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret godkjenner innkallingen.  

9/2020 Orientering fra skole og AKS 

 

Saksopplysninger:  

AKS-leder og skolens ledelse deler aktuell informasjon fra skole og AKS med driftsstyret.  

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret tar orienteringssaker fra skole og AKS til etterretning.  

10/2020 Økonomi 

 

Saksopplysninger:  

Driftsstyret behandler fullstendighetserklæring, årsregnskapsrapport og disponering av 

merforbruk eller mindreforbruk. Dokumentene skal sendes til Utdanningsetatens avdeling 

for økonomi innen 9. mars. Utkast til de ulike dokumentene ligger vedlagt denne 

innkallingen.   

 

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret godkjenner forslag til årsregnskap 2019 for skole og AKS, 

fullstendighetserklæring 2019 for skole og AKS, samt budsjettjusteringsark som viser 

hvordan AKS sitt mindreforbruk fra 2019 disponeres.  
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11/2020 Strategisk plan 2020 

 

Saksopplysninger:  

Som fast punkt på driftsstyrets agenda gjennomgås en oversikt over de konkrete aktiviteter 

skolen legger opp til i forbindelse med strategisk plan for 2020. Oversikten ligger vedlagt 

denne innkallingen og vil bli gjennomgått og kommentert i driftsstyremøtet.  

 

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret tar orienteringen rundt status for gjennomføring av strategisk plan for 2020 til 

etterretning.  

12/2020 Driftsstyrets arbeid 

 

Saksopplysninger:  

Med jevne mellomrom skal driftsstyret gjennomgå reglement for driftsstyrets arbeid og 

evaluere sin måte å arbeide på. I forbindelse med at driftsstyrets sammensetning nå endres 

passer det å foreta denne gjennomgangen i forbindelse med møtet 4. mars. Aktuelle 

dokumenter ligger vedlagt. Disse leses på forhånd av driftsstyrets medlemmer, og det 

åpnes for kommentarer og spørsmål i selve møtet.  

13/2020 Valg av ny driftsstyreleder 

 

DS-leder Guro begynner i ny jobb, som medfører at hun ikke kan sitte i driftsstyret på en 

skole. Vi velger ny leder.  

14/2020 Eventuelt 

 

Saker til eventuelt meldes til rektor innen onsdag 4. mars kl. 12.00.  

 


