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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, John Tore 

Norenberg, Jan Rodney Gudbrandsen, Inger Kari T Ringstad  

Forfall: Ståle Sonberg 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand, Øystein Sæbø 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 16.01.2019 kl. 18.00 – 19.30 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: mandag 04. mars 2019 kl. 17.30 – 19.30 

 

 

01/19: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

02/19: Godkjenne og underskrive protokoll av 03.12.18 

Protokollen ble godkjent. 

  

03/19: Konstituering 

Det har vært en liten utskifting på foresatt - og ansattrepresentantene. Driftsstyret valgte leder 

og nestleder på møtet. 

Rektors innstilling: Driftsstyret konstituerer seg på møtet. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Anita L Trosdahl ble gjenvalgt som leder og Tor Henrik Kronen Sømme 

ble valgt til nestleder. 

 

04/19: Budsjett skole/AKS 2019 

Månedsrapport for desember 2018 viste et større mindreforbruk enn først antatt for skolen. Vi 

har et mindreforbruk på kr. 1.677.524,-. Dette var ca 500.000,- høyere enn først antatt. Dette 

skyldes høyere refusjon på gratisutleie, elevpulter levert før jul ble ikke fakturert før 2019, samt 

en feilføring på 222.000,-. Mindreforbruket vil bli tilført budsjettet i mars 2019 og DS vil da 

kunne godkjenne hva pengene skal gå til. 

 

Skolens budsjett for 2019 er rausere enn det har vært de siste årene, uten at det er 

"ekstravagant". Skolen har økt den pedagogiske ressursen fra 22 årsverk august 2018, 23 

årsverk januar 2019 og ytterligere 1 årsverk fra august 2019. Vi vil da ha bemanning i tråd med 

lærernormen. 
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AKS har også et mindreforbruk fra 2018 på til sammen kr. 275.000,-, derav 136.000,- midler 

knyttet til prosjektet "Lesing, skriving og regning i AKS". Aks opprettholder bemanningen selv 

om prognosene på antall barn neste skoleår tilsier et noe mindre elevtall på 1. trinn enn i dag. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til budsjett for skole og AKS 2019. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til budsjett for skole og AKS 

2019. 

 

05/19: Strategisk plan 2019 -2022 

I årets strategiske plan har vi prioritert noen få, viktige områder vi mener er avgjørende for 

elevenes faglige og sosiale utvikling. Planen tar utgangspunkt i Utdanningsetatens strategiske 

kart for perioden. Gode lese, skrive og regnestrategier er viktig for elevenes utvikling og vi 

håper å komme med på en felles kompetanseheving av matematikkdidaktikk i regi av Ude. 

 

Som følge av den nye rammeplanen for AKS vil vi arbeide for et enda bedre samarbeid mellom 

skole og AKS. Vi har et felles ansvar for å samarbeide om elevenes faglige og sosiale behov og 

utvikling. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til Strategisk plan 2019 – 2022. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til Strategisk plan 2019 – 2022. 

 

06/19: Nasjonale prøver 2018 

Nasjonale prøver ble gjennomført i oktober/november 2018. Resultatene ble kort gjennomgått 

på Driftsstyremøtet 03.12.18.  Våre resultater er over Oslogjennomsnittet og er ikke ulikt 

skolene i nærområdet vi ønsker å sammenligne oss med. Rektor gikk gjennom resultatene på 

minOsloskole.no. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors redegjøring om nasjonale prøver til etterretning 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors redegjøring om nasjonale prøver til orientering. 

 

07/19: Orienteringssaker 

 Vi har en ny §9a sak i januar. Sakene fra 2018 er avsluttet. 

 Rektorstillingen på Ljan skoler er nå utlyst. Det vil bli intervjuer og innstilling på ny 

rektor i løpet av våren 2019. 

 Sykefraværsstatistikken for  2018 viser en nedgang på skolen fra 6,68 % i 2017 til 

5,55% i 2018. Oslo kommune har 6% som mål. AKS har et høyere fravær, det har økt 

fra 8,87% til 10,83% i 2018. Økningen er forklarlig og er ikke knyttet til arbeidsmiljøet 

på AKS. 

 Skolen fyller 125 år i 2019. Det skal skolen feire på ulike måter. Blant annet er vi blitt 

trukket ut til å gå aller først i barnetoget i Oslo. Det gleder vi oss til. 

 

08/19: Eventuelt 

 DS ønsker en gjennomgang av utleie i gymsalen.  

 

 

 

Rektor         DS leder 


