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                                                                                                              DS protokoll  

Til 

Driftsstyrets medlemmer 

Driftsstyrets varamedlemmer 

FAU-leder til orientering 

 

 
Til stede: Anita Lindahl Trosdahl, Tor Henrik Kronen Sømme, Anniken Hegna, Ståle Sonberg, 

Jan Rodney Gudbrandsen, Inger Kari T Ringstad, elevrådsleder Ella Dahle Rabben 

Forfall: John Tore Norenberg, 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand, Øystein Sæbø 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 04.03.2019 kl. 17.30 -  18.30 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: mandag 27. mai 2019 kl. 17.30 – 19.30 

 

 

09/19: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

10/19: Godkjenne og underskrive protokoll av 16.01.19 

Protokollen ble godkjent. 

 

Elevrådsleder Ella Dahle Rabben deltok på møtet. Dette er første gang elevrådet har vært 

representert i Driftsstyret på Ljan skole. Elevrådet har fått innkalling og sakspapirer tidligere, 

men har ikke møtt på selve møtene. 

Driftsstyreleder hadde en kort presentasjon av alle medlemmene, deretter fortalte Ella om 

arbeidet i elevrådet. Hun la spesielt vekt på arbeidet elevrådet gjorde i forkant av utarbeidelsen 

av den nye lekeplassen. I år vil elevrådet arrangere fotballturnering. 

  

11/19: Budsjett skole/AKS 2019 

Årsregneskapsrapport for 2018 for både skole og AKS ble gjennomgått, samt forslag til bruk av 

mindreforbruk på skolen og AKS. Rektor la også frem Fullstendighetserklæringen for 2018. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til årsregnskapsrapport for 2018 for 

både skole og AKS, samt Fullstendighetserklæringen. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjente rektors forslag til årsregnskapsrapport for 2018 for 

både skole og AKS, samt Fullstendighetserklæringen. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til bruk av skolens og AKS 

mindreforbruk. 

Avstemning: enstemmig 
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Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjente rektors forslag til bruk av skolens og AKS 

mindreforbruk. 

 

 

12/19: Skolebehovsplan 2019 - 2020 

Byrådet la frem ny skolebehovsplan i desember 2018. Den innebærer blant annet at våre elever 

skal tilhøre Nordseter ungdomsskole frem til 2021. Da vil Nordstrand ungdomsskole åpne som 

egen skole. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors informasjon til orientering 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tok rektors informasjon til orientering. 

 

13/19: Orienteringssaker 

 Vi har akkurat avsluttet en §9a sak, vi har en pågående sak og en ny sak som blir 

opprettet i løpet av uka. 

 Ansettelser våren 2019: vi er i ansettelsesprosess nå. Har lyst ut 5 stillinger. Fått mange 

gode søkere og vil ha klar innstilling i løpet av uka. Det er en kontaktlærerstilling, en 

spesialpedagog, 3 ressurslærere.  

 Skoleruta for 2019 – 2020 er klar. Første skoledag er 19. august. Skolen og AKS vil ha 

felles planleggingsdag/seminar tirsdag 13. august. Det innebærer at AKS er stengt 

denne dagen. 

 

14/19: Eventuelt 

 Driftsstyreleder informerte DS om ansettelsesprosessen rundt ny rektor på Ljan skole. 

Elevrådsleder, AKS-leder og fungerende rektor var ikke tilstede under denne saken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor         DS leder 


