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Innkalling til driftsstyremøte Smestad skole 

11/22 Godkjenning av innkalling  

Innkallingen godkjent. Malin Øren Aldal stilte som 2. vararepresentant etter forfall 

fra fastrepresentant, samt 1. vara. 

12/22 Godkjenning av protokoll fra 17.01.2022 

Protokoll fra møte 17.01.2022 godkjent 

13/22 Status Coronasituasjonen og andre saker 

Rektor orienterer om status på Smestad skole: 

• Corona: skolen tilbake i ordinær drift, og har ingen unormale 

bemanningsutfordringer mm 

• Krigen i Ukraina: rektor orienterte om skolens atomberedskap for utdeling 

av jodtabletter. Rutinen legger opp til utdeling i forbindelse med hverdag, 

ikke helg/ferie. Skole og FAU har startet en spontan innsamlingsaksjon for 

barn som krigens ofre, som gis uavkortet til Redd Barna. Det virker som om 

elevene har det som vanlig, og skolen har i liten grad registrert urolige 

elever som følge av krigen.  

14/22 Opplæring i driftsstyrearbeid 

Kort gjennomgang av driftsstyrearbeid. Rutinemessig opplæring av 

driftsstyremedlemmer, iht god praksis i Osloskolen.  



• Det ble stilt spørsmål til hva "overordnet tilsyn" vil si, og driftsstyret 

diskuterte innholdet i dette. Driftsstyret skal føre tilsyn gjennom oppfølging, 

spørsmål, sparring og informasjon/dokumentasjon. 

• Det ble stilt spørsmål rundt driftsstyret rolle som "ansvarlig for skolens 

årsmelding". Rektor var usikker på hva som ligger i begrepet årsmelding, og 

tok dette opp med Utdanningsetaten sentralt i etterkant av møtet: Det 

foreligger ikke noen mal for årsmelding, og begrepet skal derfor forståes 

som driftsstyrets ansvar for å følge opp skolens drift (jf kulepunkt over). 

Årsmelding gjelder for øvrig særlig på det økonomiske område, med 

årsregnskapsrapport mm. Med jevne mellomrom bør/kan rektor legge fram 

oversikter for driftsstyret innen særlige områder, enten på eget initiativ 

eller etter forespørsel fra driftsstyret 

• Det ble stilt spørsmål rundt delegasjoner/delegerte oppgaver. Driftsstyret 

og rektor har ansvar for de samme oppgaver overordnet sett: rektor utøver 

oppgaver og har det daglige ansvaret, mens driftsstyret har delegert dette 

ansvaret til rektor og følger opp på driftsstyremøtene, jf punkt over.  

• Det ble stilt spørsmål om oversikt over klagebehandling. Rektor informerte 

om at dette planlegges gjennomgått på møtet i september. 

Klagegjennomgang gir ofte god anledning for driftsstyret til å komme 

nærmere innpå skolens virksomhet.  

• Driftsstyret var enige i at det var lurt med en slik opplæringsrutine.  

15/22 Revidert fag- og timefordeling 

Rektor legger fram forslag til revisjon av skolens fag- og timefordeling. Rektor 

orienterte om bakgrunnen for at skolen vil revidere timeplanstruktur, og herunder 

fag- og timefordelingen. Det gjenstår ennå en del arbeid med hvordan det til slutt vil 

se ut i praksis, men dette er mer av teknisk art. Driftsstyret vil bli orientert i møtet i 

mai. Orienteringen vil inneholde planer for timeplanstruktur og endringer for flere 

fagområder, deriblant fysisk aktivitet. 

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner rektors forslag til ny fag- og timefordeling på Smestad 

skole. 

16/22 Økonomisk status og regnskapsavslutning 

Driftsstyret behandlet regnskapet fra 2021, inkludert årsrapport, 

fullstendighetserklæring og nedbetalingsplan for merforbruk. Følgende punkt ble 

diskutert: 

• Skolene i bydel Ullern er gjennomgående lavt finansiert, og mange skoler 

melder om marginale muligheter for å gå i balanse 

• FAU-leder Mariann Lind orienterte om møte med utdanningskomiteen i 

bystyret, der representanter fra Smestad, Slemdal og Vindern FAU stilte 

• Nedbetalingsplanen ble gjennomgått, og det ble orientert om at denne er 

laget for at skoler med store underskudd skal slippe å utarbeide umulige 

budsjett. Det er etter det rektor kjenner til første året at Utdanningsetaten 

innfører praksis med nedbetalingsplan. 



• Det ble ikke stilt spørsmål til selve regnskapet, årsregnskapsrapporten eller 

fullstendighetserklæringen, og driftsstyret tok rektors orientering her til 

etterretning.  

 

Vedtak:  

Driftsstyret godkjenner årsregnskapet, inkludert fullstendighetserklæring og plan 

for nedbetaling av merforbruk.    

17/22 Eventuelt 

• Arrangement på biblioteket: Driftsstyreleder Kjersti Dahm tok opp 

spørsmål om hvem som har ansvar under kveldsarrangement på biblioteket 

som FAU oppfordrer til. FAU har tatt opp problemstillingen, og informerer 

om at det er det enkelte barns foresatte som har ansvaret både før, under 

og etter arrangementet. 

• Trafikksituasjonen i Hoffsveien: Flere representanter tok opp spørsmålet 

rundt skoleveien over Hoffsveien, både i forbindelse med veiarbeid og Obos-

prosjektet i Hoffsveien 47-49. Rektor følger opp med Obos og BYM at 

undergangstunellen er stengt. FAU følger opp trafikkvaktene for best mulig 

sikring av voksendekning ved overgangen.  

• 17. mai: Det planlegges for god, gammel ordning med 17. maitog i sentrum. 

Vi krysser fingrene for det! 

• Neste møte: 23. mai. 

 

 

Med hilsen 

 

Kjersti Vadheim Dahm      Anton Rygg 

Driftsstyreleder      Rektor og sekretær for DS 

 

 

 


