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                                                                                                                    Møtereferat 
Til 
Driftsstyrets medlemmer 
Driftsstyrets varamedlemmer 
FAU-leder til orientering 
 

 
Til stede: Cato Kjølstad, Magne Lome, Linda Jacobsen, Jan Rodney Gudbrandsen, Tone 
Gustavsen, Eivind Knutsen, Anniken Hegna, Johanne Wulfsberg – Gamre  og Marianne Fiskaa 
 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: Torsdag 17.september 2015, kl.17.30 - 19.30 
Referent: Marianne Fiskaa 
 

    

 

Sak 27/2015 Godkjenning av innkalling                        
       Innkalling godkjent. Magne Lome er valgt av foreldreutvalget ( FAU) ved 

Ljan skole  som ny foreldrerepresentant i driftsstyret etter at Eigil 
Dingsør trakk seg fra styret.  Vi ønsker Magne Lome velkommen. 

     
Sak 28/2015  Godkjenning av referat fra driftsstyremøte onsdag 20. mai 
                                       Referat godkjent. 
 
Sak 29/2015              HMS- sykefravær 

Skolen ser nærmere på tallene vedrørende sykefravær, både på skole   
og AKS, da tallene kan vise et feilaktig tallmateriale.   

        
 
Sak 30/2015                Tertialrapport for skole og AKS    

Skolen: Tertialrapport for august viser til et estimert merforbruk  
på kr 417 000 pr. 31.12.2015. Skolen har hatt økte lønnsutgifter til 
ekstra assistent- og lærertimer til å følge opp elever med behov for 
individuell oppfølging i løpet av skoleåret. Dette behovet for individuell 
oppfølging gjelder både for elever med økning i timetallet som følge av 
elevens sakkyndige vurdering fra PPT og akutte behov basert på 
elevatferd.   Ekstraressursene dekkes ikke av en særskilt elevpris, da det 
ikke foreligger en diagnose som utløser ekstra tilskudd.  Skolen har i 
tillegg hatt merkostnader ved bruk av faglærte vikarer ved lærers 
fravær. 
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Skolen har ansatt en pedagog i 50% stilling for å øke lærertettheten på 
1.-4.trinn ( jfr. Satsing på 1.-4.årstrinn – økt lærertetthet skoleåret 
2015/2016). 
Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens økonomirapport med følgende 
merknader:  
Skolen innfører vikar og innkjøpsstopp for å redusere det estimerte 
merforbruket pr. 31.12.2015.  Skolen søker Utdanningsetaten v/ 
områdedirektør Per Korsvik om tilleggsbevilgninger på bakgrunn av 
uforutsette merkostnader.   
Skolen rapporterer økonomisk utvikling månedlig til driftsstyret som 
grunnlag for tett oppfølging i den resterende perioden av 2015.  
Aktivitetsskolen: Økonomirapporten pr. utgangen av august viser til at 
AKS går mot et resultat i balanse pr. 31.12.2015.  
Vedtak: Driftsstyret godkjenner Aktivitetsskolens økonomirapport.   

                                      
 

                                        
Sak 31/2015                AKS: endringer av dagens vedtekter  
 

Aktivitetsskolens nåværende vedtekter tilbyr elevene på 1.-4.trinn 
leksehjelp. Det er imidlertid kommet nye føringer fra Utdanningsetaten 
som viser til skolene skal tilby elevene et leksehjelpstilbud, men skolene 
bestemmer selv på hvilke trinn dette tilbudet skal gis.  Ljan skole har 
valgt å legge dette tilbudet til 5.-7.trinn.  
Vedtak: Driftsstyret vedtar å slette AKS sitt tilbud om leksehjelp fra     
vedtekten, på grunn av disse nye føringene.  
 
Leder av AKS ønsker å  innføre et tak på antall halve plasser på 25%, for                  
å skape en mest mulig stabil økonomi. Et slikt vedtak må i følge  
driftsstyret sees  i forhold til lengden på oppsigelsestiden. Dersom 
oppsigelsesfristen er på 3 måneder innføres det et tak på 25% på halv 
plass. Dersom oppsigelsesfristen er på en måned, utsettes saken til neste 
møte i driftsstyret.  

 
 
Sak 32 /2015              Evaluering av skolens mobilregler 

Skolens medbestemmelsesutvalg ( MBU) har evaluert prøveperioden 
med "nye mobilregler"  og har  anbefalt at mobilforbudet blir en del av 
skolens ordinære ordensreglement som vedtas av driftsstyret.  
Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens lokale ordensreglement der 
forbud mot bruk av mobil og innsamling av mobiler på 6. og 7.trinn 
nedtegnes som en standard i skolens ordensreglement.  

 
 
Sak 33/2015               Orientering om mobbesaker v/ Ljan skole   
                                      Rektor orienterte om antall mobbesaker og enkeltvedtak ved skolen. 
                                      Driftsstyret ber skolen diskutere presiseringen om at en elev som 
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mobber eller på en annen måte krenker andre kan flyttes til en annen 
skole dersom hensynet til de andre elevene tilsier det (Jfr. 
opplæringsloven §8-1 fjerde ledd.).  Bestemmelsen er endret ved at den 
innebærer en presisering av gjeldende rett, som trådte i kraft 24. april 
2015.   

 
Sak 34/2015               Nye regler om sykling til skolen  

Den 20. august 2015 kom Kunnskapsdepartementet med en endring i 
forskrift til opplæringsloven. Endringen består i at det nå er foreldrene 
som avgjør om elevene skal kunne sykle til skolen eller ikke. Det følger av 
forarbeidene til forskriftsendringen at skolen skal kunne utarbeide 
anbefaling for elevens muligheter til å sykle til skolen.  
Driftsstyret anbefaler skolen å følge de føringene som er gitt av "Trygg     
trafikk" .  
Driftsstyret foreslår at skolen legger sykkelprøven til etter 4.trinn og ikke 
etter 5.trinn, slik som nå. 

 
 

 
 
Sak 35/2015               Kvalitetsvurdering av skoler i regi av Oslo kommune 

Rektor orienterte driftsstyret om den nylige kvalitetsvurderingen av 
Osloskolen, der elevenes læringsframgang mellom nasjonale prøver på 
5.trinn og nasjonale prøver 8.trinn ble målt. Denne undersøkelsen som 
også er blitt presentert i Aftenposten 11.09.2015, har tatt utgangspunkt i 
to elevkull, de som gikk ut av grunnskolen i 2013 og i 2014. I denne 
målingen kom Ljan skole svakt ut, når det gjelder skolens læringsbidrag 
mellom disse to målepunktene.  Hovedforklaringen er at Ljan skole 
hadde et særdeles godt resultat på nasjonale prøver på 5.trinn på 
måletidspunktet, der vi var en av de beste skolene i Oslo.  Dette 
resultatet førte til at skolens inngangstall var meget høye, noe som vi ser 
falt uheldig ut i denne bestemte målingen, selv om våre resultater på 
nasjonale prøver på 8.trinn er over Oslosnittet.   Driftsstyret ber skolen 
om å sende en henvendelse om krav om forutsigbar og 
hensiktsmessighet i framtidige skoleundersøkelser. Det er samtidig et 
ønske om at Utdanningsetaten i Oslo, håndterer en evt. presentasjon av 
slik undersøkelser på en måte som brukerne/ leserne  forstår.     
 

 
Sak 36/2015               Evt. 
 
Neste møter i driftsstyret:   Torsdag 29. oktober     kl.17.30-19.30  
                                                  Torsdag 26. november kl.17.30-19.30 
 
Saker til neste møte i driftsstyret:  
                                                             Aks sine vedtekter vedrørende oppsigelsestid 
                                                             Omdømmebygging 
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