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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 

Forfall: John Tore Norenberg, 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand, Øystein Sæbø 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 27.05.2019 kl. 17.30 -  18.30 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: mandag 23. september 2019 kl. 17.30 – 19.30 

 

 

15/19: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

16/19: Godkjenne og underskrive protokoll av 04.03.19 

Protokollen ble godkjent. 

  

17/19: Budsjettppfølging skole/AKS 2019 

Første tertialrapport 2019 for skole og AKS budsjettene ble lagt frem. Skolen har god økonomi 

pr. første tertial. Budsjettrammen har økt med til sammen nesten 3 millioner fra januar til april 

2019 grunnet et betydelig mindreforbruk de to siste årene. Lærernormen innfris fra august. 

Skolen vil investere noe i inventar samt oppgradere skolekjøkkenet i løpet av sommeren.  

AKS har et positivt avvik pr. første tertial – 195 000 kr - hovedsakelig grunnet periodisering, 

høyere inntekt på sykelønnsrefusjon og et høyere antall elever med plass enn prognose budsjett. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner 1. tertialrapport 2019 for skole og AKS. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjente 1. tertialrapport 2019 for skole og AKS. 

 

18/19: Foreldreundersøkelsen 

Rektor la frem hovedfunn fra undersøkelsen. Svarprosenten er for lav: 51%. Det bør gjøres 

tiltak ved fremtidige undersøkelser for å høyne svarprosent. Rektor henvender seg til FAU for å 

drøfte mulige tiltak for å øke svarprosenten. Skolen ligger på og delvis over resultatene fra de 

to siste årene Skolen får bekreftet en fremgang på noen viktige punkter i undersøkelsen. 

Skolens håndtering av mobbesaker har blitt bedre. Foresatte opplever at skolen har en klar 

forventning til hvordan elever skal oppføre seg mot hverandre. Skolens ansatte har god respons 

når noen sier eller gjør noe ubehagelig mot en elev, at det er lov å gjøre feil. Foresatte er mer 

fornøyd med skolehelsetjenesten enn tidligere. 
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Driftsstyret setter pris på de gode resultatene til Ljan skole, men ønsker at svarprosenten hadde 

vært høyrere. DS mener begge foresatte burde mottatt undersøkelsen. Videre ber DS skolen å 

samordne informasjon til foresatte med FAU slik at flest mulig kanaler tas i bruk for å nå ut 

med informasjon. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors redegjøring om foreldreundersøkelsen til 

orientering. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors redegjøring om foreldreundersøkelsen til 

orientering. 

 

19/19: Skolens faglige resultat – vårens kartlegginger 

1.-3. trinn har gjennomført Statlige kartlegginger våren 2019, i lesing, regning og engelsk. 

Statlig kartlegging er et redskap for å følge opp enkelteleven og avdekke områder det må 

jobbes målrettet med. Skolens resultater ligger over gjennomsnitt i Oslo på samtlige prøver. 

Ingen av våre klasser har over 20 % i bekymringssonen. 1. trinn har sterke resultater i år, 

sammenlignet med fjoråret. 2. og 3. trinn har løftet flere elever som lå under kritisk grense i 

fjor.  

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors informasjon om kartleggingsprøvene til orientering. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors informasjon om kartleggingsprøvene til 

orientering. 

 

20/19: Møteplan Driftsstyret skoleåret 2019 – 2020 

Det avholdes møter i driftsstyret ved Ljan skole følgende datoer   

skoleåret 2019 - 2020: 

 

Mandag   23.  September 2019         

Tirsdag    19.  November 2019         

Onsdag    15.  Januar 2020              

Mandag   02.  Mars 2020                     

Tirsdag    19.  Mai 2020       

 

Tidspunkt alle dato: 17:30 -19:30.             

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner møteplanen for skoleåret 2019 – 2020. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner møteplanen for skoleåret 2019 – 2020. 

 

21/19: Utleie 2019 – 2020 

Ljan skole leier ut skolens lokaler hovedsakelig til lokale lag og foreninger. Ljan fotball, Ljan 

Alpin, Ljan skoles og musikkskolen er de som leier mest.  Det er et fotballag fra Nordstrand 

som har halltid hos oss. Dette er tidligere Ljans gutter som trente her da de var yngre. Det er de 

samme lagene som har benyttet gymsalen i mange år.  

Vi har noen grupper med voksne som har leid gymsalen i en årrekke etter kl. 20.00. De betaler 

markedsleie. Skolen har ikke hatt forespørsler ut over de faste leietakerne og velger å leie ut til 

de samme lagene også neste skoleår. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors informasjon til orientering. 
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Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors informasjon til orientering. 

 

22/19: Valgfag 2019 – 2020 

Ljan skole har i flere år tilbudt annet språkfag til elevene, først på både 6. og 7. trinn. De siste 

årene, kun til 7. trinn. Skolen har sett at interessen for tyskfaget har dalt, og ønsker nå å gi 

elevene nye muligheter i skoleåret 2019-2020. 

Skolen har valgt å tilby 3 ulike valgfag til neste års 7. trinn; spansk, teknologi & design og 

journalistikk. Skolen beholder språksatsing, samtidig som en videreutvikling vil gi helt nye 

tilbud. Dette vil være tråd med de nye læreplanene som innføres gjennom fagfornyelsen. Dette 

vil være en prøveordning gjennom skoleåret 2019 – 2020. Skolen vil evaluere våren 2020 for å 

vurdere om fagene skal videreføres, eventuelt gå tilbake til gammel ordning eller tilby noe helt 

annet. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag bruk av lærertimer på valgfag. 

Avstemning: enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag bruk av lærertimer på valgfag. 

 

23/19: Orienteringssaker 

 Antall § 9a saker. Skolen har to saker gående. 

 Ansettelser våren 2019. Rektor er fast ansatt. Alle lærerstillinger som har vært utlyst er 

besatt, den siste 27. mai. Lærere som har vært midlertidig ansatt 2018/19 er nå i faste 

stillinger 

 Tenkeskoleseminar i Swindon, juni 2019. Skolen sender til sammen seks ansatte. 3 stk. 

fra skole, 3 stk. fra AKS. 

 Skolerettet innsats neste skoleår: tegn mer – regn bedre. Et prosjekt i regi av 

Utdanningsetaten med fokus på regneferdigheter.  

 Sykefravær januar – april Ljan skole: Skolen har et lavt, og under gjennomsnittet i Oslo 

kommune, sykefravær på 4,39% i perioden, AKS har et betydelig høyere tall på 14,99% 

for samme periode. AKS - leder har sett bak tallene og redegjør at dette hovedsakelig 

skyldes flere langtidssykemeldte, men også et for høyt bruk av egenmeldingsdager 1- 3 

dager. AKS- leder har, i lag med tillitsvalgt for Fagforbundet, en plan med å drøfte 

tiltak med de ansatte mot hvordan tallet kan reduseres. AKS - leder ser ikke tallet i 

sammenheng med et eventuelt dårlig psykososialt arbeidsmiljø, noe 

medarbeiderundersøkelser bekrefter. 

 Kort informasjon fra rektor om planer for skolens feiring av 125- års jubileum. Jubileet 

blir tema i skolens sommeravslutning 13. juni.  Det vil også arrangeres en jubileumsfest 

på skolen 26. september hvor program og innhold planlegges av en egen komite som 

inkluderer FAU/ foresatte.  

 

24/19: Eventuelt 

DS-leder spurte om Ljan skole er miljøsertifisert. Vi har vært miljøfyrtårn i flere år. 

Skolen har pilotert blant annet kildesorteringstraller til renholderne. Dette var vært 

positivt.  

 

 

 

 

 

Rektor         DS leder 


