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Til 
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Driftsstyrets varamedlemmer 

FAU-leder til orientering 

 

 

Til stede: Anita Lindahl Trosdahl, Anette Fuglesang, Jan Rodney Gudbrandsen, Ståle Sonberg, 

Arve Edvardsen, Anniken Hegna 

Fravær: Tone K Gustavsen 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 14.11.2017 kl. 17.30 – 19.00 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: 18.01.2018 kl. 17.30 - 19.30 

 

 

42/17: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

43/17: Godkjenne og underskrive protokoll av 16.10.17 

Protokoll av 16.10.17 ble godkjent og underskrevet. 

  

44/17: Tilsynsvakt vs endret låssystem 

Driftsstyret ba rektor om å undersøke mulighetene for å endre låssystem til nøkkelkort og 

dermed kunne erstatte tilsynsvakt på kveldstid. Undervisningsbygg gir ikke skolen tillatelse til 

å erstatte tilsynsvakt med andre låssystemer. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner UBF og rektors beslutning- 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar tilbakemeldingen til etterretning. 

 

45/17: Mer å hente –prosjekt for å øke andel elever som presterer på høyere nivå 

Rektor hadde en kort gjennomgang av prosjektet "Mer å hente". Skolen har i høst fokusert på å 

spisse tilpassingen til hver enkelt elev i enda større grad enn tidligere. Prosjektet "Mer å hente" 

er en del av dette arbeidet. Planen blir implementert i neste års strategisk plan. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning. 

 

46/17: Ny modell for ressursfordeling i grunnskolen 
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Ressursfordelingsmodellen vi har i dag har blitt evaluert og foreslått endret. For Ljan sin del 

kan det innebære betydelige kutt i budsjettet. Driftsstyret utarbeidet en uttalelse til Bystyret i 

Oslo, med kopi til Byrådet for oppvekst og kunnskap.  

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors informasjon til etterretning. Uttalelsen som ble 

utarbeidet i fellesskap på møtet sender rektor til Bystyret med kopi til byrådet . 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Uttalelsen som ble utarbeidet i felleskap på møtet sendes til Bystyret 

med kopi til byrådet. 

 

47/17: Strategisk plan 2018 

Rektor hadde en kort gjennomgang av årets strategiske plan. Skolen vil i neste års strategiske 

plan ha fokus på færre punkter. Vårt hovedfokus blir utarbeidelse av en ny leseutviklingsplan, 

videreføring av IKT-arbeidet, tydelig kompetanseplan for våre ansatte samt videreutvikle Ljan 

skole som Tenkeskole. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av evaluering av årets strategiske 

plan til etterretning. Driftsstyret tar rektors gjennomgang av status strategisk plan 2018 til 

etterretning. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av evaluering av årets strategiske 

plan til etterretning. Driftsstyret tar rektors gjennomgang av status strategisk plan 2018 til 

etterretning. 

Driftsstyret ber rektor utarbeide strategisk plan som prioriterer noen områder, med særlig fokus 

på områder hvor skolen har utfordringer. DS ber om at man har evaluerbare mål i strategisk 

plan. 

 

48/17: Budsjett 

Pr 14.november har skolen et mindreforbruk på 1,3 mill. Vi har imidlertid utestående fakturaer 

på blant annet elevstoler, PC'er og undervisningsmateriell, men regner med et mindreforbruk 

ved årsskiftet på ca 750.000,-.  

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning. 

 

49/17: Resultatoppfølging – nasjonale prøver 

Nasjonale prøver ble gjennomført i uke 42-43. Ljan skole har gode resultater sammenlignet 

med nasjonale resultater, både på 5. og 8.trinn. Det foreligger pr dags dato ikke offentlige data 

fra skolene i nærområdet eller oslo-snitt, slik at vi kan sammenligne oss med andre 

sammenlignbare skoler.  

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang til etterretning. 

 

 

50/17: Orienteringssaker 

Antall §9A-saker: 1 pågående sak. Det er utarbeidet aktivitetsplan for vedkommende 

elev i tråd med de nye retningslinjene som kom i høst. 

Innskriving: Vi har dessverre ikke mottatt listene over neste års førstetrinnselever enda. 

Så fort de foreligger, kaller vi inn til innskriving. 
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Sykefravær: Det er en liten økning i sykefraværet på skolen i forhold til i fjor på 

samme tid. 

Elevundersøkelsen: gjennomføres i uke 49 

 

51/17: Eventuelt 

Hva er skolens rutiner på håndtering av informasjon til foresatte som ikke bor sammen? 

Fremmet av Ståle Sonberg 

 Ukeplaner og beskjeder fra kontaktlærer ligger i portalen – begge foresatte har tilgang 

til denne 

 Alle meldinger som legges i portalen fra skolen kommer, i tillegg til å bli publisert i 

Portalen, sendt som epost til den enkelte foresatte. 

 Vi har noen få foresatte som ikke har registrert epostadresse, men i alle disse tilfellene 

har mor og far samme bostedsadresse og hjemmene får da beskjed likevel. 

 De få foresatte på Ljan som ikke har epostadresse, får informasjon pr ranselpost. 

 Det er kun informasjon som sendes som ranselpost som ikke begge foresatte får, eks 

påmelding til sommerskole, fotballskole etc. 

 

  

Avslutningsvis vil vi takke Arve Edvardsen for innsatsen i skolens Driftsstyret gjennom 

flere år. Han har valgt å ikke stille til gjenvalg neste periode og dette møtet ble derfor 

hans siste. 

 

 

 

  

 

 

 

Rektor         DS ledere 

 


