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                                                                                                                    Møtereferat 
Til 
Driftsstyrets medlemmer 
Driftsstyrets varamedlemmer 
FAU-leder til orientering 
 

 
Til stede: Cato Kjølstad, Eigil Dingsør, Jan Rodney Gudbrandsen, Tone Gustavsen, Eivind 
Knutsen, Anniken Hegna, Arve Edvardsen og Marianne Fiskaa 
 
Forfall: Johanne Wulfsberg - Gamre 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: Torsdag 5. mars 2015, kl.17.30 - 19.30 
Referent: Marianne Fiskaa 
 

    

 

Sak 9/2015 Godkjenning av innkalling leder                         
       Innkalling godkjent.  
     

Sak 10/2015  Godkjenning av referat fra driftsstyremøte torsdag 15. januar  
                                       Referat godkjent. 
 
Sak 11/2015              HMS- sykefravær 
                                       Skolen har pr. i dag et samlet sykefravær på 9, 65 %.  

Det orienteres om sykefraværet på AKS fra og med neste 
driftsstyremøte. Sykefraværsstatistikk for skolene i området legges fram 
for driftsstyret to ganger i året.  Personalet på Ljan orienteres om 
driftsstyret oppfølging av ansattes sykefravær. 

        
 
Sak 12/2015                Behandling av status for årsregnskapsrapport pr. 31.12.2014                                      

Driftsstyret ble orientert om skolen/AKS sin  behandling av mer/mindre 
forbruk og fullstendighetserklæringen, som er en dokumentasjon på at 
virksomheten holder seg  innenfor rammen av vedtatte budsjett og 
gjeldende regelverk. 

                                       Vedtak: DS godkjenner behandling av 
-skolens fremlagte årsregnskapsrapport for 2014 som tilsier et   
mindreforbruk på kr. 27 000,-.   
-Aktivitetsskolens behandling av fremlagte årsregnskapsrapport for 
2014 som tilsier et merforbruk på kr. 93 000,-.  
- virksomhetens behandling av fullstendighetserklæringen. 
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Sak 13/2015               Strategisk plan  2015-2018         

Rektor orienterte om skolens resultatoppnåelse i 2014, sett i 
sammenheng med egen forventet måloppnåelse.  Skolens resultater 
viser spesielt en fremgang innenfor områdene lesing og regning. 
Elevundersøkelsen viser derimot til en negativ utvikling under punktet 
som omhandler mobbing. Det er viktig at skolen viderefører og forsterker 
tiltakene mot mobbing, herunder enkeltvedtak for oppfølging i 
mobbesaker og sterk fokus på dette i den enkelte klasse og på skolen 
som helhet. Driftsstyret er videre opptatt av at skolen skal ha høye 
forventninger til elevresultater, faglig og sosialt. De henstiller derfor 
skolen til å foreta en ny faglig vurdering av ønsket måloppnåelse, at 
måloppnåelsen deles inn i en overordnet og en mer tilpasset målsetting i 
forhold til den enkelte elevgruppe.  

    
Vedtak: Skolen formulerer en mer presis formulering som er knyttet til 
skolens resultater og målsetting.  

 
Sak 14 /2015             Lokalt ordensreglement   
                                      Det er forbudt for elevene å bruke mobiltelefon i skole- og AKS – tid  

( jfr. skolens/AKS sitt lokale ordensreglement). Dette forbudet overholdes 
ikke alltid av elevene. Vi har blant annet erfaring med at mobilen brukes 
til å sende kommentarer og til å ta bilder av andre elever.  Skolens MBU 
(medbestemmelsesutvalg) ønsker å stramme inn konsekvensene ved 
misbruk og har utarbeidet endrende konsekvenser ved misbruk. 
 
Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens og AKS sitt lokale 
ordensreglement med disse endringene:  
7. trinn: Kontaktlærer samler inn alle mobiltelefonene og leverer ut disse 
til elevene ved skoledagens slutt, som en forsøksordning.  
6. trinn: Elevene på 6. trinn vil etter påske ha de samme rutinene som 
elevene på 7. trinn, som en forsøksordning. 
1.- 6.trinn: Mobilen ligger avslått i sekken både på skole og AKS. Elevene 
får med seg en melding hjem, som leveres med underskrift fra foresatte 
til kontaktlærer eller personalet på AKS dagen etter.  
 

    Sak 15/2015          Planleggingsdag for Aktivitetsskolen 
                                       AKS ønsker en planleggingsdag for personalet i forkant av neste skoleår, 

noe de har fått godkjent av driftsstyret i de foregående år.                                      
                                         
                                         Vedtak: Driftsstyret godkjenner planleggingsdag for Aktivitetsskolen 
                                        mandag 3. august 2015.  
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 Sak 16/2015               Tenkekartkonferanse i England 16.og 17.juni.          
Det arrangeres en tenkekartkonferanse (International Thinking Skills              
Conference 2015) 15. og 16.juni i Swindon. Hele personalet 
gjennomførte en studietur til Cardiff for å besøke sertifiserte tenkende 
skoler, noe som ga skolens personale motivasjon til videre arbeid med 
tenkekart.  
Skolens tenkekartgruppe ønsker dette året å reise på den årlige    
tenkekartkonferansen i Swindon. 
Vedtak: DS godkjenner at "tenkekartgruppen" reiser på konferanse i 
Swindon 15. og 16. juni. Det øremerkes kr. 50 000,- fra skolens 
lønnsbudsjett. En representant stemte i mot vedtaket.  

 
 
Sak 17/2015                Evt. 
                                       Evaluering av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen.         

Driftsstyret ber rektor undersøke hvilke konsekvenser ny fordeling vil få       
for Ljan skole fra og med budsjettåret 2016.       

  
Neste møte i DS er onsdag 20. mai kl.17.30 - 19.30  ( jfr. endringer i møteplan våren 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    

 


