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Møtereferat 

 

 

Til stede: Frank Haga, Guro Herje Haga, Rebecca Midthus, Monica Lunde, Torill Hansen, 

Mathias Fauske og Arild Johnsen 

Forfall: Erik Logstein 

Møtegruppe: Driftsstyret på Klemetsrud skole 

Møtested: Klemetsrud skole - personalrommet 

Møtetid: Onsdag 17. oktober 2018 kl. 18.00 

Referent: Arild Johnsen 

Telefon: 90293177 

Neste møte:  14. november kl. 18.00 (SMU fra kl. 17.00) 

 

 

Referat fra møte i Klemetsrud skoles driftsstyre 
 

Sak 30/2018 Godkjenning av referat fra driftsstyrets møte 19. september 2018 

Møtereferat fra 19. september ble godkjent.  

Sak 31/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 32/2018 Rektor orienterer 

- Utlyst stilling: Det er lyst ut en stilling som faglærer og ressurslærer på 

mellomtrinnet. Noen kvalifiserte søkere har meldt sin interesse. Disse 

inviteres til intervju.  

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

Rektor har blitt kontaktet av leverandøren av anlegget for å avtale tidspunkt 

for et oppstartsmøte. 

- Gjennomføring av nasjonale prøver: Gjennomføringen er i gang. Prøven i 

regning gjennomføres i uke 42, lesing og engelsk i uke 43. Siste prøvedag 

for oss er 26. oktober. Oppsamlingsprøver innen 1. november.  

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

sist. 

- Elevtall 1. oktober: Ved inngangen til oktober hadde vi 259 elever på 

Klemetsrud skole.  

Sak 33/2018 Orientering fra AKS 

- Det går 106 barn på AKS for øyeblikket. 

- Lek-spill-læring: Et alternativ til leksehjelp på 1. og 2. trinn. Skole og AKS 

samarbeider om å arrangere læringsstøttende aktiviteter. 

- AKS har laget en kurskatalog. Kursene er i gang. 

- Lærlingene har et ansvar rundt fysisk aktivitet på 6. trinn. 6. klassingene 

læres opp i ulike aktiviteter. Torsdager låner de barn fra AKS for å få ledet 

og gjennomført aktivitetene.  

- Julekonserten holdes 29. november.  

- AKS har begynt med en rullering når det gjelder barn som er ute og inne. 

Dette for å unngå at alle barna er innendørs samtidig. Da blir det for trangt.  
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Sak 34/2018 Økonomi 

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

Disse ble studert og kommentert. 

- For AKS sin del har regnskapet gått i positiv retning den siste tiden. De har 

fått overført lærlingtilskuddet de skulle hatt for 2017. I tillegg er en feil, der 

AKS var belastet for husleie, rettet opp. Når dette vises i regnskapet vil det 

se enda bedre ut for AKS sin økonomi.  

- For skolens del viser driftsrapporten et overskudd. Etter litt undersøkelse kan 

dette forklares med hvordan husleie som betales til Undervisningsbygg er 

periodisert i budsjettet. Dette tas med som en lærdom. En mer riktig 

beskrivelse av skolens økonomiske status blir å sammenligne med hvordan 

situasjonen var ved tertialrapporteringen. Status er omtrent den samme som 

da.  

Sak 35/2018 Evaluering av strategisk plan for 2018 

- Driftsstyreleder hadde forberedt noen innspill til hvordan DS kan evaluere 

planen. Vi bør sammenligne måltallene de tre siste årene. Vi bør drøfte 

hvilke målsettinger (hva vi vil ha fokus på fremover) vi ser for oss for skole 

og AKS i 2019. Det er viktig at ledelsen også ser på nasjonale prøver på 8. 

trinn når vi evaluerer. Vi har også snakket om at vi vil legge opp til en mer 

reell risikovurdering når vi forbereder ny plan. Rektor forbereder denne 

saken til neste møte med de nevnte innspillene. 

- I personalet vil vi gjøre følgende når vi evaluerer: Vi vil ta utgangspunkt i 

den sjekklisten vi laget for å kunne følge med på om og når vi har arbeidet 

med de ulike aktivitetene vi har lagt opp til i planen. Vi forsøker å gjøre dette 

før neste DS-møte. AKS må også få være med på evalueringen. 

- Vi vil fra nå av sette opp strategisk plan som fast punkt på alle DS-møter.  

Sak 36/2018 Eventuelt 

- Ingen saker.  

 

 

 

 

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

                       Frank Haga (leder)                                                  Arild Johnsen (referent) 

    

    

   


