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

Gustavsen, Ståle Sonberg, Arve Edvardsen, Anniken Hegna 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 16.10.2017 kl. 17.30 – 18.00 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: 14.11.2017 kl. 17.30 - 19.30 

 

 

38/17: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  

 

39/17: Godkjenne og underskrive protokoll av 25.09.17 

Protokoll av 25.09.17 ble godkjent og underskrevet. 

  

40/17: Endring av inntaksområdet mellom Ljan og Munkerud skole – høringsdokument 

Utdanningsetaten foreslår endring av inntaksområdet mellom Ljan og Munkerud skole etter 

henvendelser fra beboere i Ljabrukollen terrasse. Utdanningsetaten foreslår å overføre 

adressene i Ljabrukollen terrasse fra Ljan skole il Munkerud skole.  

 

Det er 28 leiligheter i Ljabrukollen terrasse. Det bor pr dags dato 1 barn født i 2012, 3 i 2015 og 

1 i 2016, noe som innebærer at dersom endringen vedtas, blir 5 færre barn om vil sokne til Ljan 

skole de neste 5 årene. 

 

Forslag til vedtak fra DS-medlem Arve Edvardsen: 

Driftsstyret ved Ljan skole legger til grunn at eksisterende skoleanlegg i størst mulig grad må 

utnyttes før det bygges nye. De er også et viktig prinsipp at inntaksområdene er forutsigbare og 

endres kún dersom det er helt nødvendig. 

  

I denne saken vil driftsstyret bemerke at elever fra Ljabrukollen terrasse kan bruke den 

trafikksikre gang/sykkelveien Ljabrubakken ned til Ljabruveien hvor det er fortau helt frem til 

Ljan skole. Da passeres ikke boliger som tilhører Munkerud skole. I tillegg er skoleveien til 

Ljan skole noe kortere enn til Munkerud. 

  

Sett i sammenheng med at Ljan skole over tid har hatt plass til flere elever anses det som lite 

hensiktsmessig å endre inntaksområdet slik Utdanningsetaten foreslår. Driftsstyret vil for øvrig 
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vise til prinsipp om fritt skolevalg, og i den forbindelse anta at det er ledig kapasitet ved begge 

skoler. 

 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: «Driftsstyret ved Ljan skole legger til grunn at eksisterende skoleanlegg i 

størst mulig grad må utnyttes før det bygges nye. De er også et viktig prinsipp at 

inntaksområdene er forutsigbare og endres kún dersom det er helt nødvendig. 

  

I denne saken vil driftsstyret bemerke at elever fra Ljabrukollen terrasse kan bruke den 

trafikksikre gang/sykkelveien Ljabrubakken ned til Ljabruveien hvor det er fortau helt frem til 

Ljan skole. Da passeres ikke boliger som tilhører Munkerud skole. I tillegg er skoleveien til 

Ljan skole noe kortere enn til Munkerud. 

  

Sett i sammenheng med at Ljan skole over tid har hatt plass til flere elever anses det som lite 

hensiktsmessig å endre inntaksområdet slik Utdanningsetaten foreslår. Driftsstyret vil for øvrig 

vise til prinsipp om fritt skolevalg, og i den forbindelse anta at det er ledig kapasitet ved begge 

skoler.» 

 

Rektor sender høringsinnspillet på vegne av Driftsstyret på Ljan skole til Utdanningsetaten i 

Oslo. 

  

41/17: Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rektor         DS leder 

 


