
   

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Ljan Skole 
  

 

 
 

 

    

Ljan Skole 

Gladvollveien 35 

Telefon : 22 75 46 00 

Telefax : 22 75 46 46 

  

    

1168  OSLO e-post: ljan@ude.oslo.kommune.no   

    

    
 

                                                                                                                DS protokoll  
Til 

Driftsstyrets medlemmer 

Driftsstyrets varamedlemmer 

FAU-leder til orientering 

 

 

Til stede: Anette Fuglesang, Jan Rodney Gudbrandsen, Anniken Hegna, Tone K Gustavsen, 

John Tore Norenberg (fra sak 5/18) 

Forfall: Anita Lindahl Trosdahl, Ståle Sonberg, 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand, Øystein Sæbø 

Møtedeltaker: Eva Vangen, ansatt på AKS   

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 18.01.18 kl. 17.30 – 19.00 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: 28.02.2018 kl. 17.30 - 19.30 

 

 

01/18: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

02/18: Godkjenne og underskrive protokoll av 14.11.17 

Protokoll av 14.11.17 ble godkjent med følgende endring: Forfall: Tone K Gustavsen. 

Protokollen ble ikke underskrevet da DS-leder ikke var tilstede. 

  

03/18: Elevundersøkelsen 

Rektor hadde en kort gjennomgang av elevundersøkelsen som ble gjennomført i desember 

2017. Skolen har en positiv utvikling, særlig på elevmedvirkning, men også på støtte fra lærer 

og vurdering for læring. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors redegjøring om elevundersøkelsen til etterretning. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors redegjøring til etterretning. 

 

04/18: Vårens møtedatoer: 

I følge protokoll fra våren 2017 var det satt DS-møter til 1/3 og 18/5. Rektor foreslår å flytte 

møtene til onsdag 7.mars og onsdag 23.mai. Driftsstyret ber om å flytte møtet 7.mars til onsdag 

28.februar for å rekke å godkjenne av fullstendighetserklæringen og budsjett for 

mindreforbruket vårt før det må sendes inn. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til ny møteplan for våren 2018 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret vedtar at vårens møter skal være 28/2 og 23/5. 
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05/18: Orienteringssaker: 

Budsjett skole og AKS 2018:  

Da den nye ressursfordelingsmodellen ikke har blitt vedtatt i bystyret, har vi ikke de endelige 

rammene for vårt budsjett. Skolen og AKS ha dermed måttet lage et foreløpig budsjett for 

2018. Det er antydet at vi kan bli trukket opp mot 750.000,- i den nye 

ressursfordelingsmodellen, men det er mye usikkerhet rundt dette. Skolen har et mindreforbruk 

fra 2017 på ca 1.200.000,- Rektor sjekker om det er sikkert at vi får beholde hele 

mindreforbruket. 

AKS sitt budsjett vil trolig ikke bli rammet av nye fordelinger. AKS sitt budsjett gir grunnlag 

for tilnærmet lik drift og aktivitet som i 2017. 

Når de endelige rammene kommer, vil DS få et endelig budsjett som skal behandles.  

 

Strategisk plan 2018:  

Skolen har prioritert noen få, viktige områder vi mener er viktig for elevenes utvikling, i tråd 

med DS-vedtak om få, men oppnåelige mål i strategisk plan. Våre prioriterte områder er å 

videreutvikle tenkeskolen, utarbeide en helhetlig leseutviklingsplan og øke den digitale 

kompetansen til våre ansatte og elever. 

 

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

 

Skoletidsplan:  

11.mai er inneklemt fridag for elever og lærere, AKS er heldagsåpent. 21/6 er siste skoledag før 

sommerferien og 20/8 er første skoledag neste skoleår. 

 

Nasjonale prøver 2017: 

Ljan skoles 5.trinn ligger på topp i området vårt (Nordstrand/Søndre Nordstrand) i lesing og 

engelsk, og ligger på gjennomsnittet i området på regning. Det kan vi være stolt av. 

 

Sykefravær skole/AKS 2017: 

Aks har hatt en jevn nedgang i sykefravær de siste 3 årene. Skolen har hatt en økning siste år 

grunnet flere langtidssykemeldte. Dette sykefraværet er ikke relatert til arbeidet. 

 

Organisering av AKS i romjula sett opp mot drift og kostnader: 

Vi opplevde at det var flere barn som meldte seg på AKS i romjula, men som uteble, uten å gi 

beskjed til de ansatte. Dette medfører unødvendige kostnader mtp bemanning, oppvarming, 

ferieavvikling mm. AKS-leder ber om innspill på hvordan dette kan løses på en bedre måte.  

Han sjekker hvilke muligheter vi har til ev å stenge AKS i romjula, eller hvilke alternative 

løsninger vi kan ha, eksempelvis regulere åpningstidene eller samarbeide med AKS i nærheten 

om AKS-tilbud disse dagene.  

 

06/18: Eventuelt 

Ingen saker 

  

Avslutningsvis vil vi ønske John Tore Norenberg velkommen som ny DS-medlem 

 

 

 

 

 

 

Rektor         DS leder 


