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Referat fra møte i Klemetsrud skoles driftsstyre 
 

Sak 9/2019 Godkjenning av referat fra driftsstyrets møte 9. januar 2019 

- Referatet ble godkjent.   

Sak 10/2019 Godkjenning av innkalling og saksliste 

- Innkalling og saksliste ble godkjent.  

Sak 11/2019 Orientering fra skolen 

- Nylige tilsettinger: Inger-Lise Fagernes er ansatt som assisternede rektor. 

Hun starter å jobbe på Klemetsrud 1. juni. Det er også ansatt ny kontorleder. 

Hun heter Signe Winsents, og starter på Klemetsrud 1. april. 

- Status rundt rehabilitering og utbygging: Utdanningsetaten og 

Undervisningsbygg har vært og holdt informasjonsmøter for personalet og 

FAU. Man tenker seg en utbygging av Klemetsrud skole i to faser. Den 

første fasen omhandler riving av de to paviljongbygningene, som vil bli 

erstattet med et stort skolebygg med plass til alle klasserom, AKS og noen 

spesialrom. Den gamle bygningen er tenkt brukt til bibliotek og 

skolehelsetjeneste. Etter at planene godkjennes i byrådet i løpet av våren 

regner man med en planleggingsperiode på 1,5-2 år, og en like lang 

byggeperiode. Prosjektet (fase 1) er planlagt avsluttet i 2023.  

Sak 12/2019 Orientering fra AKS 

- Nytt fra AKS: AKS-leder fortalte litt om de ulike aktivitetene det drives med 

på AKS for tiden. Det går omtrent 100 barn på AKS for øyeblikket. 

Personalet får kompetanseheving i form av 8 veiledningsøkter knyttet til det 

som heter PMTO. 

- Planleggingsdager på AKS: Vi drøftet dette siden rektor har myndighet til å 

stenge AKS i inntil to skoledager pr. skoleår for å ha planleggingsdager på 

AKS. Vi snakket om å legge opp til en dag i første omgang, kanskje i 

samarbeid med skolen under planleggingsdagene i uke 33. Det går også an å 

legge opp til halve planleggingsdager.  

Sak 13/2019 Strategisk plan for 2019 
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- Rektor hadde med seg en oversikt som viser alle konkrete pedagogiske 

aktiviteter det legges opp til i årets strategiske plan. De aktivietene som er 

godt i gang eller allerede gjennomført ble kommentert. Denne 

gjennomgangen vil vi gjøre på alle DS-møter for på den måten sørge for at 

strategisk plan er et dokument som brukes akitvt i skolens daglige 

virksomhet. Vedlagt dette referatet ligger den nevnte oversikten, market med 

grønt eller gult på aktiviteter vi er i gang med eller som er gjennomført.  

Sak 14/2019 Økonomi 

- Den økonomiske situasjonen for AKS ser bra ut. Det negative avviket pr. 

februar på knappe 10 000 ble ikke kommentert noe nevneverdig. Skolen har 

med seg et underskudd fra 2018 på 795 000. Månedsrapporten etter februar 

viser et underskudd på 851 000. Det negative avviket skyldes først og fremst 

at skolen for tiden er bemannet for høyt i forhold til hva ressurstildelingen 

tilsier. Det er behov for å gjøre bemanningsmessige grep, spesielt i 

forbindelse med nytt skoleår. Det som kmåvurderes er å ikke videreføre de 

3,7 årsverkene som skolen pr. i dag har som vikarieter elller midlertidige 

stillinger. Elevtallet på 2. trinn er for tiden så lavt at det kan bli aktuelt å slå 

sammen to klasser til en, og dermed spare en lærerstilling. For øvrig er vi nå 

inne i en periode uten assiterende rektor. Skolen vil spare lønnsmidler på de 

tre månedene dette gjelder. Det å gå inn å se på de såkalte 

periodiseringsnøklene i budsjettet vil også kunne få regnskapet til å se mer 

positivt ut gjennom året.  

Sak15/2019 Årshjul for DS 

- DS kommed innspill på når de ulike møtene gjennom et år bør gjennomføres, 

i forhold til sentrale aktiviteter knyttet til skolens drift og økonomi. Nedenfor 

vises et utkast til et årshjul:  

 

Møte nr. Sentrale hendelser Dato 

1 Strategisk plan og budsjett 15. januar 

2 Årsregnskap, 

fullstenighetserklæring, plan 

for utlysninger, 

elevundersøkelsen  

4. mars 

3 Rekruttering, utlysninger, 

foreldreundersøkelsen, 

økonomi (1. tertial), evaluering 

av DS sitt arbeid med 

utgangspunkt i instruks 

5. juni (fleksibelt rundt 

denne datoen) 

4 Økonomi (2. tertial) 11. eller 18. september (i 

forhold til innsending av 

tertialrapport 25. september) 

5 Evaluere strategisk plan, 

risikovurdere, sette måltall 

30. oktober 

6 Økonomi 11. desember 
 

Sak 16/2019 Eventuelt:  

- Datoer for høstens møter ser ut til å bli: 18, september, 30. oktober og 11. 

desember 

- Rektor underøker med IKT-avdelingen om hvor mange foresatte som pr. i 

dag bruker skolemeldingsappen 

- Aktuell bok: Se eleven innenfra av Ida Brandtzæg m. fl. 
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-------------------------------------------------------          -------------------------------------------------------- 

                       Guro Herje Haga (leder)                                           Arild Johnsen (referent) 


