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Protokoll fra driftsstyremøte Smestad skole 

28/21 Godkjenning av innkalling 

Innkallingen godkjent. DS var fulltallig. 

29/21 Godkjenning av protokoll fra 23.08.2021 

Protokoll fra møte 23.08.2021 godkjent. 

I forbindelse med fast ansettelse av ny rektor ble det i tillegg avholdt et 

ekstraordinært driftsstyremøte. Av naturlige grunner stilte ikke rektor som 

referent på dette møtet. 

30/21 Status Coronasituasjonen og andre saker 

Rektor orienterer om status på Smestad skole: 

• Corona: Svært lite smitte på Smestad skole. Det vil sendes ut 

massetestingsutstyr til elevene (i etterkant avklart gjelder 5-7. trinn). 

Musikalforestilling på 7. trinn blir første innendørs samling på svært lenge, 

og derfor spennende! 

• Bemanning: spesialpedagogisk koordinator Mariann Karterud er på plass 

(01.11), og administrasjonen blir fulltallig 01.01.2022, med sosiallærer og 

assisterende rektor. Slitasjen på ledelse/administrasjon er merkbar nå. 

• SMAKS har igangsatt prosess for å bli kommunal. Rektor og SMAKS-leder 

Benedicte Lutken, samt styret for SMAKS, samarbeider om denne 

prosessen. Dette vil gjelde fra 01.08.2022. 



• Rektor redegjorde for arbeidet i klasser som er ekstra utfordrende. Dette er 

krevende både for elever, ansatte og foresatte. Dessverre finnes det ingen 

quick-fix i slike tilfeller. For en klasse er det nå søkt om støtte fra eksternt 

hold, gjennom læringsmiljøteamet i Utdanningsetaten.  

• Vi avventer resultater fra Elevundersøkelsen og Trivselsundersøkelsen 

• Stemningen er ellers god på Smestad! 

31/21 Status rehabilitering 

Rektor redegjorde kort om status på rehabiliteringsprosessen. (Dagen etter DS ble 

det klart at rehabilitering på Smestad likevel er utsatt, fra 2028 til 2029) 

Representant Ingrid Hopp informerte om at PBE ikke ønsker regulert inn en 

ungdomsskole på tomten.  

Det ble ønsket økt belysning i skolegård på kveld/helg, særlig i området mot 

Gullkroken. Rektor forsøker å følge opp saken. (Representant Ingrid Hopp sjekket i 

etterkant om det kan søkes kulturmidler til dette, og info er formidlet til FAU og 

skolen). 

32/21 Kjønn, mangfold og inkludering 

Utfordringer knyttet til kjønn, mangfold og inkludering ble tatt opp som tema på 

initiativ fra DS-leder Kjersti Dahm. Det ble ikke foretatt noen konklusjon i saken, men 

det var enighet om at dette er problemstillinger som skolen og foresatte må løfte på 

agendaen. Det ble fortalt fra skolens side hvilken praksis skolen har, men at det er 

mye som kan gjennomgås her. Rektor orienterte om at lærerne skal kurses av Rosa 

Kompetanse før jul om temaer innen dette saksfeltet. Ballen ble også spilt til FAU, 

og som mulig tema på foreldremøter.  

33/21 Kort resultatgjennomgang 

Rektor informerte kort om Smestad skoles resultater på Nasjonale prøver. 

Resultatene er gledelig gode etter en lang periode med pandemi.  

34/21 Strategisk plan 2022-2025 

Kort om skolens arbeid med strategier framover, og driftsstyrets innspill i 

prosessen. Vedlagt er skolens handlingsplan utarbeidet i januar 2020. Det vil i 

tillegg videresendes en epost fra Utdanningsetaten der de politisk-administrative 

føringene for perioden 2022-25 ligger vedlagt (sendes separat). Det legges ikke opp 

til en større diskusjon rundt disse dokumentene, men det er viktig at driftsstyret 

kjenner rammene skolen styres etter.  

35/21 Økonomisk status 

Kort gjennomgang av økonomisk status: Skolen har brukt for mye økonomiske 

midler over en periode på flere år, og også i år. Rektor redegjorde for det som antas 

å være hovedgrunnen: en uventet og relativt rask nedgang i elevtall. Antall ansatte 

har trolig ikke klart å justeres ift dette. Rektor har en avtale med UDA om hvordan 

nedbetaling av underskudd skal håndteres.  

Driftsstyret tok saken og status til orientering.  

36/21 Eventuelt 

• Foreldrerepresentant Eli Ulvestad mente det var positivt med månedlig 

Smestadnytt fra rektor. Rektor sender dette til DS også neste måned.  

• Trafikk: det har skjedd noe siden befaring i august, men det er stadig mye 

usikkert rundt trafikksituasjonen knyttet til utbyggingen på vestsiden av 



Ullernchausseen. BYM er noe vanskelig å få på banen, og det kommer også 

en ny utbygging i gang av OBOS i Hoffsveien. FAUs trafikkgruppe er koblet 

på.  

• Neste møte: Mandag 17.01.2022, kl 17.00. Møteplan for 2022 blir lagt fram 

på dette møtet. 
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