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INNKALLING TIL DRIFTSSTYREMØTE ONSDAG 15. JANUAR 2020 
 

Sak nr. Saksopplysninger og forslag til vedtak 

1/2020 Godkjenning av referat fra driftsstyrets møte 11. desember 2020 

 

Saksopplysninger:  

Referat fra driftsstyrets møte 11. desember ble sendt ut 6. januar.  

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret godkjenner referatet fra 11. desember.  

2/2020 Godkjenning av saksliste 

 

Saksopplysninger:  

Innkalling og sakspapirer ble sendt ut 10. januar.  

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret godkjenner innkallingen.  

3/2020 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.  

4/2020 Budsjett for 2020 

 

Saksopplysninger:  

Regnskapet er ikke helt avsluttet ennå, men AKS Klemetsrud ser i skrivende stund ut til å 

ende opp med et postivt avvik på i underkant av 10 % (268 000 kr.) ved utgangen av 

budsjettåret 2019. Bakgrunnen for overskuddet er beskrevet i referatet fra DS-møtet 11. 

desember. Utkast til budsjett for AKS sendes som vedlegg til innkallingen.  

 

Skolens resultat etter endt budsjettår 2019 vil lande på merforbruk som i skrivende stund 

ligger på 5,88 % (1,8 mill. kr.). Tallene i regnskapet kan som nevnt komme til å endre seg 

i løpet av de nærmeste dagene. Skolen har over en periode hatt for høy pedagogisk 

bemanning i forhold til elevtall. Underskuddet er derfor knyttet til utgiftsposten lønn og 

sosiale utgifter.  
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I 2020 vil skolen med stor sannsynlighet oppleve ytterligere elevtallsnedgang. Etter endt 

skoleår er 50 syvendeklassinger ferdige på Klemetsrud skole, mens det sannsynligvis 

starter runsdt 28 førsteklassinger. Denne elevtallsnedgangen er det tatt høyde for i 

budsjettleggingen.  

 

I samråd med økonomiavdelingen i Utdanningsetaten har skolen fått muligheten til å hente 

inn merforbruket over to år. I forbindelse med innsending av budsjett for 2020 vil det bli 

lagt ved en plan for hvordan dette skal gjøres. Planen lages med utgangspunkt i en egen 

mal, som legges ved denne innkallingen. Driftsstyret drøfter seg frem til hvordan den 

ferdige planen skal se ut.  

 

Rent budsjetteknisk legges merforbruket fra forrige år inn på utgiftspost 11298. På 

inntektspost 16998 legges det tallet inn som vil være det merforbruket det forventes at 

skolen vil sitte igjen med etter endt budsjettår 2020. Dette vil indikere at skolen planlegger 

å hente inn merforbruket etter endt budsjettår 2021. Utkast til budsjettdokumenter for 

skolen sendes som vedlegg til innkallingen.  

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret vedtar Klemetsrud skole og AKS Klemetsrud sine budsjettdokumenter, samt 

plan for inndekning av av merforbruk 2020-2022, etter at eventuelle innspill fra 

driftsstyremedlemmene er innlemmet i dokumentene.   

5/2020 Strategisk plan 2020 

 

Saksopplysninger:  

Evaluering av strategisk plan for 2019 viser at skolens viktigste satsningsområder fortsatt 

bør være lesing, skriving, elevenes norskspråklige ferdigheter, regning og skolemiljø. De 

nasjonale prøvene i lesing og regning på 5. trinn viser at skolen har for mange elever som 

presterer på nivå 1, noe som indikerer at de befinner seg på utrygg grunn når det gjelder 

hvordan de vil mestre videre skolegang. Det at en del av skolens elever har til dels svake 

norskferdigheter er med å prege ferdighetene deres i lesing, skriving og regning.  

 

Elevundersøkelsen fra 2019 indikerer at en del elever savner god arbeidsro i timene. I 

tillegg rapporteres det om at både mobbing og bruk av vold forekommer blant noen av 

elevene på skolen. Dette betyr at et fokus på at inkluderende undervisning, klasseledelse 

og godt relasjonsarbeid preger undervisningen på Klemetsrud skole, og er områder som 

bør være fremtredende i skolens strategiske plan.  

 

Fra kommunalt nivå forventes det at skoler i Oslo jobber videre for å i enda større grad 

kunne støtte og ivareta barn som har opplevd eller opplever en eller annen form for 

traume. Fokuset på det å drive traumesensitiv omsorg og opplæring bør være tydelig i 

Klemetsrud skoles strategiske plan for 2020.  

 

Innføringen av nye læreplaner fra august 2020 vil også prege skolens nye strategiske plan. 

De ansatte vil ha behov for å være godt satt inn i verdier og prinsipper som ligger til grunn 

for det nye læreplanverket. I tillegg trenger de som skal planlegge, gjennomføre og 

vurdere undervisning å få trent seg på å jobbe i tråd med hvordan den såkalte 

Fagfornyelsen impliserer at dette arbeidet må foregå. Hvordan skolen står rustet til å sette i 

gang med nye læreplaner, vil være et viktig fokusområde i ny strategisk plan.  

 

Forslag til vedtak:  

Driftsstyret vedtar skolens strategiske plan etter at eventuelle innspill fra 

driftsstyremedlemmene er innlemmet i dokumene.   

6/2020 Eventuelt 

 

Saker til eventuelt meldes til rektor innen onsdag 15. januar kl. 12.00.  
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