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Protokoll fra driftsstyremøte Smestad skole 

01/22 Godkjenning av innkalling og konstituering av årets driftsstyre 

Innkallingen godkjent 

Årets driftsstyre konstituert (ingen på valg) 

Grunnet gult nivå var møtet på Teams. Det er ønskelig at neste driftsstyremøte er 

fysisk på skolen om forholdene tilsier det (grønt nivå eller fjernet "trafikklys") 

02/22 Godkjenning av protokoll fra 15.11.2021 

Protokoll fra møte 15.11.2021 godkjent 

03/22 Status Coronasituasjonen og andre saker 

Rektor orienterte kort 

• Corona: Smittesituasjonen er stor, og faktisk større enn før jul da skolen ble 

stengt. Situasjonen er likevel en annen, med stadig flere ansatte som har tatt 

3. dose, nytt karantenesystem, og ikke bekymring rundt jul og høytid for 

foresatte og ansatte. Skolen følger bemanningssituasjonen tett, og foreløpig 

er det nok bemanning. 

• Solskjerming: Stadig ingen avklaring. Oslobygg beklager veldig, og skylder 

på leverandør. 

• Innskriving: Utsatt fra 06.01 til 27.01. Hvis ikke dette er mulig grunnet 

situasjonen, vil innskrivingen bli digital, og elevene få mulighet til besøk 

senere i vår 

• God stemning på bygget 

04/22 SMAKS – skole 2022 



Kort om status for kommunalisering av SMAKS 

SMAKS har ekstraordinært årsmøte mandag 24.01. Da må minimum 25 personer 

møte for oppløsning av foreningen. Deretter går prosessen for kommunalisering av 

SMAKS videre. Alle ansatte får beholde jobbene, på de vilkår kontraktene deres har 

pr i dag. Tilbudet skal fortsette som før, og daglig leder Benedicte blir 

avdelingsleder for SMAKS som i dag. Driftsstyret vil bli øverste organ også for 

SMAKS, med et eget budsjett å forholde seg til (funksjon 215). 

05/22 Trivsels- og elevundersøkelsen 

Kort info og resultatgjennomgang 

• Trivsel: Rektor tok opp svarprosenten på elever 1-4 som ikke svarer JA på 

spørsmålet om de gleder seg til å gå på skolen. Dette kan være en viktig 

påminnelse om å jobbe med trivsel og skolemotivasjon, særlig i en tid med 

corona (restriksjoner og hjemmeskole). Det ble kommentert fra DS (Ingrid 

Hopp/Martine Rognmo) at spørsmålet om "å glede seg til å gå til skolen" kan 

være utfordrende å svare på for 1-4-trinnselever.  

• Støtte fra lærer: DS så det som positivt at så mange elever uttrykker at de 

får støtte fra lærer, både faglig og sosialt (Mariann S Lind). Ikke minst 

tydelig på 5-7, der mange spørsmål omhandler dette. 

• Mobbing: Et lite antall elever uttrykker at de blir mobbet, og det jobbes med. 

DS var opptatt av om undersøkelsen gjør at skolen kan fange opp eventuelle 

elever som man ikke kjenner til (Eli Ulvestad). Rektor er usikker, grunnet 

personvernet som sikrer anonymitet, men skolen jobber til enhver tid med et 

visst antall elever i særlig sårbare situasjoner og forhåpentlig er alle i fokus 

på en eller annen måte.  

06/22 Strategisk plan 2022-2025 

Rektor gikk kort gjennom hovedområdene for Strategisk plan for 2022-2025. De 

fleste områdene viser stø kurs for Smestad skole, i tråd med tidligere 

fokusområder. Bare ett nytt område er tatt inn i strategisk plan: Miljøfyrtårn 

Smestad. Dette ble løftet fram som positivt av DS (Ingrid Hopp).  

Rektor viste til at Strategisk plan måtte sees i sammenheng med budsjett, der det 

blir kommentert hvordan økonomien brukes i henhold til de strategiske 

satsningsområdene.  

 

Vedtak: 

Strategisk plan for 2022-2025 er godkjent etter behandling i driftsstyret. 

 

07/22 Budsjett 2022 

Gjennomgang av budsjett for 2022, med foreløpig regnskap for 2021.  

Rektor gikk kort gjennom budsjettet slik det var tilsendt driftsstyret, med 

hovedvekt på verbaldelen av dokumentet.  

• Hovedpoenget med budsjett for 2022 er å få budsjettet i balanse for 2022 

isolert, slik at ikke merforbruket øker. Rektor var videre klar på at dette 

nødvendiggjør en reduksjon i pedagogiske stillinger, i et år da 

administrasjonen er (gjen)oppbygget og det er relativt store utskiftninger i 

digiale enheter til elever.  



• Rektor informerte om at øvrige budsjettposter (læremidler mm) er lagt på 

linje med tidligere år 

• DS var særlig opptatt av om de planlagte reduksjonene i stillinger vil føre til 

konsekvenser for undervisningstilbudet. Rektor mener at på en stor skole 

som Smestad vil det i liten grad merkes, selv om all reduksjon har 

konsekvenser.  

• DS ønsket å vite om det er mulig å få tilført ytterligere midler fra Oslo 

kommune, noe rektor mener ikke er realistisk. Det er likevel mulig å jobbe 

politisk for dette.  

• Rektor informerte etter spørsmål fra DS (Kjersti V Dahm) om at 

kommunalisering av SMAKS ikke skal påvirke skolens økonomiske situasjon 

negativt. Det er heller muligheter for effektivisering av noen tjenester 

administrativt.  

• DS er opptatt av å følge med på konsekvensene av kurt, og ønsker å bli holdt 

jevnlig orientert gjennom året. 

 

Vedtak: 

Budsjett for 2022 er godkjent etter behandling i driftsstyret. 

 

08/22 Nedbetalingsplan 

Smestad skole er pålagt å utarbeide en nedbetalingsplan for å komme økonomisk i 

balanse og fjerne merforbruket på ca 4 500 000. Rektor gikk kort gjennom planen.  

• DS ønsket å vite om det er mulig å få slettet underskuddet, som har fulgt 

skolen lenge (Kjersti V Dahm). Rektor mener det ikke er realistisk. 

• Rektor poengterte etter spørsmål fra DS (John Fadum) at det ikke dreier seg 

om et underskudd på 4 500 000 pr år, men totalt. Når dette er betalt ned, 

har Smestad igjen en god og sunn økonomi. 

• Rektor mener at nedbetalingsplanen går over såpass mange år (4) at det 

årlige kuttet er om lag på nivå med bemanningsplanen for høsten 2022, 

forutsatt at rammeforhold som elevtall mm er konstant. 

 

Nedbetalingsplan slik den foreligger skal sendes til Utdanningsetaten innen 20.01, 

og deretter godkjennes av driftsstyret i mars-møtet i forbindelse med 

regnskapsoppgjøret. 

 

09/22 Møteplan 2022 

Følgende møtedatoer ble satt for DS Smestad 2022 (alle dager kl 17.00): 

• Mandag 07.03.2022 

• Mandag 23.05.2022 

• Mandag 19.09.2022 

• Mandag 21.11.2022 

• Onsdag 18.01.2023 

09/22 Eventuelt 

Ingen saker var meldt til eventuelt 
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