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Protokoll fra driftsstyremøte Smestad skole 

18/22 Godkjenning av innkalling  

Innkallingen godkjennes 

19/22 Godkjenning av protokoll fra 07.03.2022 

Protokoll fra møte 07.03.2022 godkjennes (tittelen på protokollen endres fra 

"Innkalling til" til "Protokoll fra") 

20/22 Status Smestad 

Rektor orienterer om status på Smestad skole, inkludert status på midlertidige 

mottaksklasser: 

• Midlertidig mottaksklasse Velkomst C har fungert en måned, og er nå full. 

Det blir ikke opprettet Velkomst D, ny vurdering til høsten. Idrettslag mm 

har vært engasjert i å bidra, men så langt har det ikke vært vurdert som 

behov. 

• 17. mai: Gikk fint fra skolens side. Fra foresatte ble det kommentert at det 

føltes kaotisk ved oppstillingsplass (Myntgata 2). Ansvarlige kom sent, og 

paraplyene fungerte derfor dårlig. Det ble også spurt om hva som er 

retningslinjene for elevene på nasjonaldagen, og rektor klargjorde at det er 

frivillig oppmøte denne dagen, både for elever og ansatte (ansatte som 

stiller i toget får selvsagt betalt). 

• Trafikk: Rektor redegjorde for Lastebilaksjonen for 2. trinn, organisert av 

BYM. FAU har organisert trafikkteater i biblioteket i SMAKS-tid. Det kjøres 



fortsatt veldig mange barn til skolen, og vi har et ganske vanskelig 

trafikkbilde rundt skolen.  

• Bydelens kulturpris til Smestad skolekor. Gratulerer! Prisutdeling 12. juni. 

21/22 Status ansettelser og personalsituasjon 

Kort orientering om status for ansettelser og personalsituasjon pr 23.05. 

• Lærere på plass (bortsett fra en oppsigelse som kom mandag 23.05!) 

• Administrasjon på plass 

• Skoleassistenter kartlegges og koordineres sammen med SMAKS 

22/22 Høring: ny skole på Smestad 

DS bes nok engang ta stilling til ny skolestruktur for Nye Smestad skole. 

Utdanningsetaten ønsker i denne runden innspill på følgende alternativer:  

1) Ny grunnskole på Hoff bygges som U8 og Smestad skole utvides til B6 
2) Ny grunnskole på Hoff bygges som B2U4, Smestad skole beholdes som B4, og det 
etableres ny ungdomsskole U6 ved siden av Smestad skole  

Innspill i diskusjonen: 

• DS er fortsatt tydelige på at det er ønskelig at Smestad forblir en ren 

barneskole 

• Det ble kommentert at en 6-paralellers skole har veldig mange barn, for 

mange? 

• DS var opptatt av at det blir store nok uteområder for en barneskole, og 

ønsker å vite om Smestad vil bli regnet som en "indre byskole" 

• DS konkluderte med at FAU lager et utkast til høringsuttalelse basert på den 

tidligere innsendte høringsuttalelsen (høst 2021), som så sendes på 

sirkulasjon til innspill fra DS-representantene 

• Rektor orienterte om Utdanningsetatens og Oslobyggs planer om 

elevmedvirkningsprosjekt høsten 2022.  

23/22 Revidert fag- og timefordeling 

Rektor legger fram revidert timeplanstruktur for 2022/23.  

• Timeplanstruktur 

o Rektor redegjorde for ny timeplanstruktur. Målet er lik struktur for 

hele skolen (1-4/5-7), og innføring av digital fraværsføring 

• Fag- og timefordeling 

o Rektor redegjorde for endringen fra tidligere vedtatte fag- og 

timefordeling (en time flyttes fra førstetrinn til fjerdetrinn) 

• Endringer i faget Fysisk aktivitet 

o Rektor redegjorde for pilotering av drama som fysisk aktivitet 

 

Driftsstyret tok gjennomgangen til etterretning.  

 

24/22 Økonomisk status  

Kort gjennomgang av økonomisk status, se vedlegg (ettersendes uke 20) 

• Regnskap pr 01.05: månedsrapporten (tertialrapport) viser en prognose om 

at skolen vil gå i balanse dette skoleåret 

• Nedbetalingsplan for tidligere merforbruk begynner i 2023 (reduksjon i 

budsjettet) 



• Elevtall neste semester: det ser ut til at elevtallet vil holdes rimelig 

konstant.   

• Økonomisk situasjon for øvrig: FAU-leder refererte fra møter FAU har hatt 

med byrådet/andre FAU-er om finansieringsordningen for skoler. Rektor 

redegjorde kort for tildeling og for ressursfordeling. Det ble ikke gjort noen 

konklusjoner utover dette 

• Økonomien til SMAKS er god, og vil ikke få konsekvenser for skolen 

(separate budsjetter) 

 

Driftsstyret tok gjennomgangen til etterretning.  

 

25/22 Eventuelt 

• Smestad skolekor har fått Bydel Ullers kulturpris! DS gratulerer! 

 

 

Med hilsen 

 

Kjersti Vadheim Dahm      Anton Rygg 

Driftsstyreleder      Rektor og sekretær for DS 

 

 

 


