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Referat fra møte i Klemetsrud skoles driftsstyre 
 

Sak 37/2018 Godkjenning av referat fra driftsstyrets møte 17. oktober 2018 

- Møtereferat fra 17. oktober ble godkjent.  

Sak 38/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Innkalling og saksliste ble godkjent.  

- DS-leder innledet med å fortelle litt fra FAU. Der har man i det siste 

diskutert blant annet forholdene på parkeringsplassen, resultater fra 

foreldreundersøkelsen og foresatte fra Klemetsrud sin deltakelse i Natteravn-

opplegget.  

Sak 39/2018 Rektor orienterer 

- Utlyst stilling: Den utlyste stillingen som faglærer og ressurslærer på 

mellomtrinnet er nå besatt. Den nye læreren starter 19. november.  

- Status rundt trådløst nett og intercom: Det meste av utstyret er nå montert. 

Det har blitt avholdt et oppstartsmøte med firmaet Intercom-support. I disse 

dager testes alt utstyr. Siste fase i å legge ned fiberkabel til AKS er i gang.  

- Gjennomføring av nasjonale prøver: Prøvene er gjennomført. Uoffisielle 

resultater ble vist frem til driftsstyret under sak 42/2018.  

- Status rehabilitering og utbygging: Her er det ingen ny informasjon siden 

sist. 

- SMU: Rektor orienterte om hva SMU hadde fokus på da de hadde møte i 

forkant av DS-møtet. Fra nå av vil referat fra SMU sendes til alle 

medlemmer i driftsstyret. 

- Fadderordningen: Det ble orientert om denne ordningen. Tidligere har 

enkeltelever på 6. trinn vært faddere for enkeltelever på 1. trinn. Det nye 

dette året er at grupper på de to trinnene kobles med hverandre.  

- Miljøfyrtårn: Skolen er nylig re-sertifisert som miljøfyrtårn. En elev og en 

fra skolens ledelse har vært i rådhuset og mottatt et flott miljøfyrtårnbevis.   

Sak 40/2018 Orientering fra AKS 

- Arbeidet med reparasjon av taket er nå i full gang. 
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- AKS har bestilt og fått en koffert med Stenbråten-materiellet. Det er brukt 

penger fra prosjektet lesing og regning i AKS til dette. Materiellet gir AKS 

muligheten til å, på en lekfull måte, styrke barnas lyd- og bokstavinnlæring.  

- Det legges opp til en aktiv desember måned med flere ulike og hyggelige 

aktiviteter.  

Sak 41/2018 Økonomi 

- AKS-leder og rektor la frem utkast til månedsrapporter for skole og AKS. 

Disse ble studert og kommentert. 

- AKS: Avviket på siste månedsrapport er for første gang dette året positivt. 

Hovedårsakene til dette er nedbemanningen som ble gjort etter første halvår, 

samt at en del innkjøp av læremateriell er gjort med prosjektmidler (lesing og 

regning i AKS). DS kommenterte at prognosene, særlig knyttet til post 100-

299, ikke er grundig nok beregnet og dermed noe usikker. DS ber derfor 

rektor og AKS-leder allerede nå ta ut driftsrapport for november slik at det 

kan gjøres en mer sikker beregning rundt hva det vil bli brukt penger på frem 

til jul. 

- For skolens del er avviket negativt på dette tidspunktet. Rektor la frem 

begrunnelser for at regnskapet ved årets slutt likevel ser ut til å ende med et 

overskudd. DS kommenterte at skolen, på samme måte som AKS, mer 

grundig bør underbygge beregnet forbruk frem mot årsskiftet, slik at man blir 

sikrere på hvordan regnskapet vil se ut da. Dersom det viser seg at det blir 

snakk om et overskudd, bør det drøftes hva overskuddet skal brukes til. 

Rektor kan hente innspill fra DS på e-post dersom det før neste møte blir 

snakk om å gjøre økonomiske prioriteringer av størrelse. For øvrig er 

planene om å oppgradere fasiliteter med prosjektor, belysning og lerret i 

gymsalen ennå ikke realisert.  

Sak 42/2018 Evaluering av strategisk plan for 2018 

- Driftsstyret ble orientert om noen av endringene knyttet Utdanningsetatens 

føringer for arbeidet med å utarbeide ny strategisk plan. Rektor sender det 

aktuelle dokumentet fra etaten til alle driftsstyrets medlemmer.  

- Personalet (lærere, skoleassistenter og ledelse) vil torsdag 15. november ta 

for seg årets plan, evaluere det pedagogiske innholdet i den, og komme med 

innspill til hvilke tiltak og aktiviteter som skal prege den nye planen.  

- Risikovurdering: Driftsstyret tok for seg risikovurderingsdelen av arbeidet 

med ny strategisk plan. Det bør, i arbeidet med ny plan for 2019, legges opp 

til at det gjøres risikovurderinger på et bredt utvalg av områder. Når også 

områder med for eksempel lav risiko og mindre alvorlige konsekvenser blir 

risikovurdert, har det blitt gjort en mer reell risikovurdering, der de 

områdene med høyest risiko og de alvorligste konsekvensene tas med i den 

strategiske planen etter at de har blitt valgt ut blant flere risikovurderte 

områder. Rektor vil på det første DS-møtet i januar vise frem alle de 

risikovurderte områdene, ikke bare de som er tatt med i utkastet til ny 

strategisk plan. 

- Måltall: DS ønsker at skolens ledelse fortsatt har høye ambisjoner på 

elevenes vegne når det fastsettes måltall for ny strategisk plan. På de 

nasjonale prøvene bør det være en målsetting å redusere andelen av elever 

som presterer på nivå 1. Her bør skolens målsettinger legges på Oslo-nivå. 

Når det gjelder måltall for andelen av elever som presterer på nivå 3 kan 

måltallene settes et sted mellom Oslo-nivå og Klemetsrud skoles resultater 
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for 2018. Det er også viktig at man ser på resultatene til Klemetsrud-elever 

på årets 8. trinn når måltall til strategisk plan settes.   

Sak 43/2018 Eventuelt 

- Neste møte blir onsdag 9. januar kl. 17.30. Da innkalles også nytt DS-

medlem Hanne Bostad. Møtet i januar blir DS-leder Frank Haga sitt siste. 

Det nyet driftsstyret konstituerer seg i dette møtet.  

 

 

 

 

-------------------------------------------------------          -------------------------------------------------------- 

                       Frank Haga (leder)                                                  Arild Johnsen (referent) 

    

    

   


