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                                                                                                                    Møtereferat 
Til 
Driftsstyrets medlemmer 
Driftsstyrets varamedlemmer 
FAU-leder til orientering 
 
 
Til stede: Cato Kjølstad, Eigil Dingsør, Jan Rodney Gudbrandsen, Tone Gustavsen, Eivind 
Knutsen, Anniken Hegna,  Arve Edvardsen,  Anne Børresen ( sak nr. 5/2015) og Marianne 
Fiskaa 
 
Forfall: Johanne Wulfsberg - Gamre 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: Torsdag 15. januar 2015, kl.17.30 - 19.30 
Referent: Marianne Fiskaa 
 
    
 
Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling og konstituering av nytt driftsstyre, valg av 

leder og nestleder.                             
       Innkalling godkjent.  
             Konstituering av nytt driftsstyre   
             Vedtak: Leder: Cato Kjølstad (foreldrerepresentant) 
                           Nestleder: Eigil Dingsør (foreldrerepresentant)   
             

                                            
Sak 2/2015  Godkjenning av referat fra driftsstyremøte 27.november 
                                       Referat godkjent. 
 
Sak 3/2015              Driftsstyrets arbeidsform 

Leder Cato Kjølstad orienterte om hvilke saker som styret jobber med og at 
disse sakene omhandler både prioriterte saker fra styrets side og saker som 
oppstår underveis i løpet av et skoleår.  
Sakene er delt inn i fire hovedområder: 
                                                              1: Økonomi (skole og AKS) 
                                                              2: Faglig resultatutvikling 
                                                              3: Elevmiljøet 
                                                              4: Skolens overordnede og lokale rutiner 
Politisk representant Arve Edvardsen poengterte at driftsstyret fører et 
overordnet tilsyn med skolen og at styret er rektors nærmeste overordnede.  
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Sak 4/2015                   Status for årsregnskap pr. 31.12. 
Skolens avvik pr. 31.12. 2014 viser til et merforbruk på kr. 62 496,-. 
Merforbruket skyldes at Utdanningsetaten ikke har rukket å refundere skolens 
skyssutgifter innen fristen for innsendelse av budsjett. Refusjonene på kr. 89.000 
godskrives skolens budsjett i mars. Det betyr at skolens reelle resultat for 2014 
er et mindreforbruk på kr. 26,000,-.  

                                                                          
Aktivitetsskolens avvik viser til et merforbruk på kr. 94 084,-.  Merforbruket 
skyldes blant annet lavere foreldrebetaling enn budsjettert, da det ble færre 
elever på 1. trinn enn forventet.  Det er også vanskelig å forutse antall 4. trinns 
elever som slutter på Aktivitetsskolen i løpet av budsjettåret. Vi har i tillegg blitt 
trukket kr. 48 000,- av tilskuddet til barn med spesielle behov, da  elevtallet 
endret seg i løpet av kalenderåret.  
Vedtak: Driftsstyret tar skolens og aktivitetsskolens månedsrapport for 
desember 2014 til etterretning.  

                                              
    
 Sak 5 /2015                 Godkjenning av budsjett 2015 for skole og Aktivitetsskole 
                                      Anne Børresen, økonomikonsulent, fremla forslag til budsjett 2015 for skole og 

Aktivitetsskole. Driftsstyret hadde en grundig gjennomgang av budsjettet, før de 
kom fram til følgende kommentarer og vedtak.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                       Driftsstyret kommentarer til forslag til budsjett 
                                       Driftsstyret ønsker, på samme måte som i tidligere år, at det blir protokollført at 

det er behov for materiell til en anslått verdi av  
                                       kr. 800 000,- som ikke er ivaretatt innenfor nåværende budsjettramme. 

Driftsstyret er også av den oppfatning at de ikke kan godkjenne et skolebudsjett 
der det ikke har satt av midler til innkjøp av undervisningsmateriell.  
Driftsstyret forutsetter samtidig at innføring av ny læringsplattform, ikke 
generer høyre utgifter enn budsjettert.  

                                       Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens og Aktivitetsskolens budsjett med 
følgende endring på skolens budsjett 

                                      kr.100 000,- omfordeles fra lønn til undervisningsmateriell. Driftsstyret 
utarbeider en merknad, som sendes inn sammen med innsending av budsjettet 
til Utdanningsetaten.   

                                      
                                       Merknad til budsjett 2015 ligger som vedlegg til referatet.  
 
                                        
Sak 6/2015                    Strategisk plan 2015-2018 
                                       Driftsstyret fikk en orientering om skolens resultatutvikling og utkast til 

strategisk plan. Strategisk plan settes opp som sak til neste driftsstyremøte 
torsdag 5.mars.  

                                      Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens forslag til strategisk plan 2015 
 
Sak 7/2015                     Møteplan for våren 2015            
                                    Driftsstyret hadde ingen kommentarer til den framlagte møteplan. 
 
Sak 8/2015                  Eventuelt 
  
Neste møtet i DS er torsdag 5. mars kl.17.30 - 19.30. 
Saker: Mer/ mindre forbruk og fullstendighetserklæring  



 
 

 3

 
 
 
 
 
 
 
     

    

 


