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Sak 26/2014 Godkjenning av innkalling                                 

       Innkalling godkjent.  
                                            
Sak 27/2014  Godkjenning av referat fra driftsstyremøte 21. og 27. mai. 

Bemerkning til sak 25/ 2014. Skolens disponering av Oslotimene: Vedtak: Vi 
setter inn to-2 timer til fremmedspråk, d.v.s en -1time på 6.trinn og en -1 time 
på 7.trinn.  
Vedtaket er i tråd med føringer fra Utdanningsetaten i Oslo.  
Bemerkning til vedtaket: Vararepresentant Arve Edvardsen er ikke enig i 
vedtaket, da han mener at byrådsavdelingen har en annen oppfatning av hvordan 
skolen skal disponere de to ekstra Oslotimene.   

 
 
Sak 28/2014              HMS – sykefravær  
                                       Sykefravær og fravær generelt: 

Pr. september er det lavt fravær i personalet som skyldes sykdom, men det er 
vært en del fravær som skyldes pålagte kursdager for lærere i regi av 
Utdanningsetaten.  

                                       HMS rutiner :  
Rektor orienterte om skolens HMS plan som har fokus på nærværsprinsippet, 
slik at det skal være trygt og forpliktende å komme på jobb.  Planen inneholder 
skolens tiltak innenfor faste områder som sykefravær/ nærvær, psykososialt 
arbeidsmiljø, Akan, fysisk arbeidsmiljø, opplæring og kompetanse, systematisk 
HMS arbeid og sikkerhet.  Skolen viste til at skolens mål i forhold til 
sykefravær var 6 % og 11 % på Aktivitetsskolen.  
 
Oppfølgingspunkter til neste møte i driftsstyret: 
1) Driftsstyret ber skolen/Aktivitetsskolen om å skille mellom måloppnåelse i 
forhold til korttid og langtidsfravær. 
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2) Driftsstyret ber skolen om å legge fram de tre viktigste områdene i HMS- 
planen som ivaretar personalets helse, miljø og sikkerhet. 

                                       Beredskapsplan:  
Rektor orienterte om innholdet i beredskapsplanen, som angir rutiner ved ulike 
hendelser som kan oppstå på skolen. Alle ansatte kjenner til planens innhold og 
deltar i  øvelser knyttet til beredskap. 

 
                                         

Sak 29/2014                  Tertialrapport for skole og AKSSkolen har estimert et 
merforbruk på kr. 50 000, ved regnskapsårets slutt.     Hørere utgifter enn 
budsjettert skyldes utgifter i forbindelse med opprettelse av en ny gruppe på 1. 
trinn fra skolestart 2014-2015 samt behov for ekstra skoleassistenter på 
enkeltelever. Skolen har i tillegg investert i oppdaterte læreverk i norsk og 
naturfag, samt montert smartboard i klasserom/spesialrom.  Kompensasjon for 
høyere elevtall – ca. kr.600.000,- er innarbeidet i prognosen.  
Aktivitetsskolen har estimert at de går i balanse ved regnskapsårets slutt, da 
rammetillegget utgjør differansen mellom utgifter og inntekter. 

 
  
   
    
 
Sak 30/2014                 Orientering om oppstart av skoleår 
                                      Personalet: Berit Lohne er ansatt som ny  ass.rektor. 
                                      Alle lærere er på plass ved skolestart. Vi har pr. i dag to utdannede lærere på 

vikarlisten. 
                                      Skolen har pr. i dag 302 elever, en elevtallsøkning på 32 elever.  
 

Faglige forventninger: Vi har fortsatt fokus på å øke elevenes faglige resultater, 
spesielt i nøkkelferdighetene lesing og regning. 
Leksehjelp: Utvidet leksehjelpstilbud til elever på 5.-7.trinn (8 timer) på grunn 
av nye føringer fra Utdanningsetaten.  Vi tilbyr fortsatt leksehjelp på 1.- 4. trinn   
i regi av Aktivitetsskolen,  men vurderer en  endring i tilbudet etter jul, da kravet 
om leksehjelp på småskoletrinnet har falt ut.  

                                       
                                       Satsningsområdet regning:  

Elevene på 1. og 2. trinn piloterer/prøver ut et nytt matematikkverk: 
Matemagisk ( bok + digital ressurs) Aschehougs forlag. 
Alle lærere på 1.-4.trinn gjennomfører et etterutdanningskurs i matematikk   
( 4 samlinger) i regi av Utdanningsetaten. 
Jan Rodney Gundersen, kontaktlærer på 6.trinn, tar videreutdanning i 
matematikk på Høgskolen i Oslo, i regi av Utdanningsdirektoratet.  
 
Felles rutiner på skolen: 
Vi har 
-  revidert handlingsplan mot mobbing 
-  utarbeidet en sosial handlingsplan 
-  er i gang med å utarbeide en kommunikasjonsplan 
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Sak 31/2014 Praktisering av permisjonsreglementet for elevene - justering 
                                       Vedtak: Permisjonsreglementet er justert, slik at det er mer i samsvar med nye 

føringer og praksis fra nærliggende skoler.  Informasjon om endret praksis 
ligger i foresatterommet i fronter.   

   
Sak 32/2014               Samarbeid skolen/FAU 

Vi har utarbeidet en plan for skolens samarbeid med FAU. Vi har pr. i dag 
ferdigstilt en lokal forankring av Oslo standarden for skole- hjem samarbeid, 
der både skole og hjem har konkretisert sine forpliktelser.  Denne sentrale 
standarden med lokal forankring blir presentert på høstens foreldremøter.   

 
Sak 33/2014              En kort rapport fra skolens studietur til Cardiff ( 30.04.-02.05.2014) og 

veien videre 
                                       Rektor orienterte kort om skolens videre arbeid med tenkekart og en gradvis 

innføring av "Habits of Mind" (består av 16 ulike tenkevaner): 
Den første tenkevanen vi har valgt å ha fokus på er "utholdenhet". Egne 
observasjoner og forskning viser til at en av grunnene til at elever gjør det ekstra 
dårlig, er at de gir opp for lett når de møter motstand.  Mye tyder på at elevers 
selvdisiplin er viktigere enn intelligens når det gjelder å lykkes i livet.  

 
 Sak 34/2014              Eventuelt   

Tilsetting av en flytende faglært vikar: Driftsstyret ber skolen fortsatt jobbe 
for å ansette en flytende faglært vikar som kan tre inn i klasser ved 
langtidsfravær til lærer. 
  
Årshjul : Møtekalender og utkast til innhold ble delt ut i møtet. 

 
Saker til neste møte i driftsstyret torsdag 27.november:  
Innhold i Aktivitetsskolen: Driftsstyret ønsker at leder av Aktivitetsskolen 
redegjør for innholdet i tilbudet på neste møte, spesielt med fokus på  
konsekvensen for elevmiljøet når det gjelder betalte/ ikke betalte aktiviteter. 
Kartlegginger: Skolen legger fram vesentlige resultater fra lokal 
trivselsundersøkelse og fra høstens nasjonale prøver på 5.trinn.  

    
                                        Ljan skole får besøk av skolebyråd Anniken Haugli fredag 24. oktober. 
                                                                                    
 
    
 
 
Neste møte er torsdag 27. november kl.17.30-19.30. 
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