
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Klemetsrud skole 
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 76 33 80 Org.nr.: 974589907 

Klemetsrud skole Enebakkveien 418 Telefaks: 22 76 33 99  

 1279 OSLO   
  klemetsrud@ude.oslo.kommune.no  

  klemetsrud.osloskolen.no  
 

Møtereferat 

 

 

Tilstede: Guro Herje Haga, Hanne Bostad, Erik Logstein, Torill Hansen, Ole B. Andersen, 

Rebecca Midthus, Monica Lunde, Inger-Lise Fagernes og Arild Johnsen.  

Møtegruppe: Driftsstyret på Klemetsrud skole 

Møtested: Klemetsrud skole - personalrommet 

Møtetid: 15.01.2020 18:00 

Referent:         Arild Johnsen 

Neste møte:     Onsdag 4. mars kl. 18.00 

 
REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE ONSDAG 15. JANUAR 2020 
 

Sak nr. Saksopplysninger og forslag til vedtak 

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

 

Kommentar til referat fra 11. desember: Det ble kommentert at det i referatet fra 11. 

desember burde vært forklart hvorfor arbeidsforholdet med en av miljøterapeutene ble 

avsluttet 1. desember. Arbeidsforholdet ble avsluttet som et tiltak for å bedre skolens 

økonomiske situasjon. Eleven miljøterapeuten var knyttet til begynte på ny skole i løpet av 

høsten. Miljøterapeuten begynte i ny jobb 1. desember.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner referatet fra 11. desember.  

2/2020 Godkjenning av saksliste 

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner innkallingen.  

3/2020 Orientering fra skole og AKS 

 

Orientering fra AKS: 

- Sprening i forbindelse med utbygging av vannledning: Dette arbeidet har et flere år 

langt tidsperspektiv. Spreningen vil fortsette i lang tid. 

 

Orientering fra skole:  

- Status utbygging: Ingen nye opplysninger å dele med DS denne gang.  

- Fra SMU: Det legges opp til en språkbrukskampanje i mars måned. KLEM-gruppa, 

elevrådet og SMU er de som til nå har kommet med innspill på innhold og aktiviteter. 

Vi har fokus på også å involvere de foresatte i  kamnpanjen.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret tar orienteringssaker fra skole og AKS til etterretning.  

4/2020 Budsjett for 2020 

 

Alle budsjettdokumenter, samt utkast til skolens plan for inndekning av merforbruk på to 

år ble gjennomgått og kommentert. For AKS sin del er det ikke lagt opp til noen 

innholdsmessige satsinger knyttet til mindreforbruket. Overskuddet gir et 
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bemanningsmessig handlingsrom for AKS. I budsjettet er det tatt høyde for en 

elevtallsnedgang i 2020.  

 

I gjennomgang av skolens budsejttdokumenter var vi innom følgende:  

- Summen som er satt av til skoleskyss i 222-budsjettet fordeles mellom postene 11730 

og 11731 (drojse og busskort).  

- Satsing på IKT. 

- Innkjøp av læremidler. 

- Post 16010: Egenandeler PC. Etter å ha undersøkt har det blitt oppdaget at beløpet 

som er ført på denne posten i 2019 handler om en feilføring. Summen på denne 

posten var et øvingslærertilskudd fra NLA. Summen er flyttet til post 17025.  

- Det ble spurt hva som lå bak posten "andre avtalefestede tillegg". Dette blir undersøkt 

slik at driftsstyret kan få nødvendig informasjon på neste møte. 

 

Skolens plan for å dekke inn merforbruket fra 2019 over to år ble gjennomgått og 

kommentert. Planen for inndekking ser ut som følger: 

 

- Merforbruk pr. 31.12.19: 1 699 000 kr. 

- Inndekking merforbruk i 2020: - 400 000 kr. 

- Til inndekking i 2021: 1 299 000 kr. 

- Tiltak for inndekking: Våren 2020: Gjennom omdisponering av ressurser vil vi kunne 

redusere antall pedagogiske årsverk med 0,5 fra og med 1. mars. Høsten 2020: Skolen 

tar sikte på å gå inn i nytt skoleår med 20,0 pedagogiske årsverk, hvilket vil være en 

reduksjon med  drøyt 3,0 årsverk sammenlignet med situasjonen i januar 2020. 

Begrunnelser for å kunne gjøre dette: Det blir bare en klasse på neste års 1. trinn, 

vikarstillingen tas bort, små stillinger tilsvarende 0,7 årsverk tas bort, 

undervisningstimer utført av assistenter tas bort, ressurser tilsvarende 1,0 

pedagogiske årsverk tilknyttet enkeltelever på årets 7. trinn frigjøres. Med 20,09 

årsverk ved inngangen til 2021 vil merforbruket kunne hentes inn. 

 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar Klemetsrud skole og AKS Klemetsrud sine budsjettdokumenter, samt 

plan for inndekning av av merforbruk 2020-2022.  

5/2020 Strategisk plan 2020 

 

Utkast til Klemetsrud skoles strategiske plan og plan for tiltak og aktiviteter for 2020 ble 

gjennomgått og kommentert.  

 

En av aktivitetene i tiltaksplanen handler om å utarbeide en mal for hvordan man lager en 

god handlingsplan når det trengs å jobbes ekstra godt med en klasses læringsmiljø. DS 

ønsker på et tidspunkt i løpet av våren å få titte på en slik handlingsplan.   

 

Vedtak:  

Driftsstyret vedtar Klemetsrud skoles strategiske plan for 2020.  

6/2020 Eventuelt 

 

Ingen saker ble tatt opp.    

 


