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Møtereferat 

 

 

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

og Arild Johnsen 

Forfall: Jan Fredrik Leibnitz og Erik Logstein 

Møtegruppe: Driftsstyret på Klemetsrud skole 

Møtested: Klemetsrud skole - personalrommet 

Møtetid: Onsdag 19. september 2018 kl. 17.30 

Referent: Arild Johnsen 

Telefon: 90293177 

Neste møte:  17. oktober kl. 18.00 (SMU fra kl. 17.00) 

 

 

Referat fra møte i Klemetsrud skoles driftsstyre 
 

Sak 22/2018 Godkjenning av referat fra driftsstyrets møte 30. mai 2018 

Møtereferat fra 30. mai ble godkjent.  

Sak 23/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 24/2018 Rektor orienterer 

- Nye tilsettinger: To nye lærere er ansatt siden forrige møte; en kontaktlærer 

på 1. trinn og en faglærer på mellomtrinnet 

- Skoleskyss: Rektor orienterte driftsstyret om prosessen rundt det å vurdere 

søknader om skoleskyss. Flere har fått avslag dette skoleåret enn tidligere. 

Skolen jobber for å sikre at regler for å innvilge skoleskyss følges, og at 

systemet håndteres grundig og rettferdig 

- Status rundt trådløst nett og intercom: I disse dager graves det for å legge 

fiberkabel til AKS. Etter det skal det monteres høyttalere. Når dette er gjort 

får alle ansatte opplæring i bruk av intercom-anlegget før det tas i bruk 

- MerLæring1-4: Rektor orienterte om hvilke tre lærere som innehar denne 

rollen, og hvordan vi bruker denne ressursen som bidrag i læringen i lesing, 

skriving, regning og språk på 1. til 4. trinn 

- Elevtall: Skolen har 260 elever pr. dags dato. Det er 6 flere enn på samme 

tidspunkt i fjor  

Sak 25/2018 Orientering fra AKS 

- Brukerundersøkelsen: AKS-leder, baseleder og rektor har studert resultatene 

i fellesskap og laget en handlingsplan med utgangspunkt i områder det er 

naturlig å ta tak i basert på det resultatene forteller oss. AKS-leder og 

baseleder skal på områdemøte 24. september for å jobbe videre med 

oppfølging av undersøkelsen 

- AKS innfører telefontid. Foresatte orienteres om dette 

- AKS har laget ny meny. Foresatte får menyen tilsendt hver måned 

- AKS-leder orienterte om kurskatalogen for høsten 2018 
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- Lærlinger: Skolen og AKS samarbeider om oppfølging av de tre lærlingene 

vi har for tiden 

- Julekonserten arrangeres den 29. november 

Sak 26/2018 Utbygging og rehabilitering av Klemetsrud skole 

Driftsstyret på Klemetsrud skole har blitt enig om å gi sin støtte til 

Utdanningsetatens planer om å sørge for at AKS blir en del av skolens ordinære 

bygninger når skolen skal bygges ut og rehabiliteres. Driftsstyret på Klemetsrud 

ønsker i tillegg å komme med følgende innspill til personer i Utdanningsetaten 

som har med utbyggingsprosjektet på Klemetsrud å gjøre:  

- AKS vil i tillegg til sambruk med skolen, også ha behov for lokaler som er 

deres egne, og ikke deles med skolen. AKS bør for eksempel ha et 

flerbruksrom som er tilknyttet et eget kjøkken 

- Det er viktig at representanter fra de som jobber på AKS blir tatt med i 

planleggingen av de lokaler AKS skal bruke 

- Driftsstyret på Klemetsrud ønsker med dette også å lufte et forslag som går 

på at den gamle skolebygningen fra 1911 gjøres om til AKS 

 

Skolen har nedsatt en gruppe som skal følge ekstra med i prosessen rundt 

utbygging og rehabilitering. Denne gruppen består nå av driftsstyreleder, to 

lærere, FAU-leder, AKS-leder og rektor. Medlemmene i gruppen forsøker å delta 

på de befaringer og planleggingsmøter som er en del av prosessen.  

Sak 27/2018 Økonomi 

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

Disse ble studert og kommentert  

Sak 28/2018 Foreldreundersøkelsen 2018 

- Vi studerte resultatene av undersøkelsen, men fant ingen områder som 

spesifikt merket seg ut som noe det bør arbeides ekstra med. God 

informasjon om hva skolen foretar seg gir ofte positiv effekt. Resultatene vil 

bli drøftet i FAU 

Sak 29/2018 Eventuelt 

- Hanne Bostad og Guro Herje Haga er nye foreldremedlemmer i DS etter 

nyttår 

- Skolegruppe A har fått ny områdedirektør. Han heter Jon Isebakke 

- 25. september holder mobbeombudet foredrag for skolens foresatte  

 

 

 

 

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

                       Frank Haga (leder)                                                  Arild Johnsen (referent) 

    

    

   


