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                                                                                                                    Møtereferat 
Til 
Driftsstyrets medlemmer 
Driftsstyrets varamedlemmer 
FAU-leder til orientering 
 

 
Til stede: Cato Kjølstad, Magne Lome, Linda Jacobsen, Jan Rodney Gudbrandsen, Tone 
Gustavsen, Eivind Knutsen, Anniken Hegna, Johanne Wulfsberg – Gamre ,  
Områdedirektør Per Korsvik (under sak 39 og 40). Foresatt 4s  Anne-Berit Fossheim Lock –
Lorentzen ( under sak 46). Foresatt 4s Tone Jakobsen (under sak evt.) 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: Torsdag 29.oktober 2015, kl.17.30 - 19.30 
Referent: Marianne Fiskaa 
 

    

 

Sak 37/2015 Godkjenning av innkalling                        
       Innkalling godkjent 
     

Sak 38/2015  Godkjenning av referat fra driftsstyremøte torsdag 17.september 
                                       Referat godkjent 
                                        
 
Sak 39/2015              Kvalitetsvurdering av skoler i regi av Oslo kommune 

Områdedirektør Per Korsvik orienterte på oppdrag fra driftsstyret om 
bakgrunnen for Utdanningsetatens bestilling av kvalitetsvurderingen av 
skoler i Oslo kommune, da Ljan skole falt uheldig ut i presseomtalen av 
denne bestemte kvalitetsmålingen. Per Korsvik henviser til at det er 
alltid interessant å se på hvordan den enkelte skole bidrar til den 
enkelte elevs læring.  Han peker samtidig på at offentlig omtale i media 
kan dessverre framstå noe urimelig, da pressen vinkler det på sin måte, 
og at det kan være vanskelig for Utdanningsetaten å forklare dette i 
media.  
 
Leder av driftsstyret formidlet til områdedirektøren om at det i en evt. 
framtidig målinger var ønskelig med en felles pressemelding fra 
Utdanningsetaten, slik at det ikke ble den enkeltes skoles ansvar alene å 
forklare bakgrunn og intensjon med en slik måling.  
Leder pekte samtidig på at en slik framstilling har liten verdi i forhold til 
skolens forbedringsarbeid og at det heller vil ha negative følger for 
skolens indre liv og omdømme.  
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Sak 40/2015                Ljan skole og tilhørende ungdomsskole 

Områdedirektør Per Korsvik orienterte driftsstyret om overordnede 
planer for framtidig forutsigbar ungdomsskole for Ljans elevene. Han 
orienterte om at Nordstrand videregående skole gjøres om til 
ungdomsskole, og skal etter planen fungere som ungdomsskole for 
elevene fra Ljan skole. Nytt navn på ungdomsskolen blir Sæter 
ungdomsskole, fire paralleller og skal ha full kapasitet fra skolestart 
2016.     
 
Nordseter skole blir en 3 parallellers barneskole og 6 parallellers 
ungdomsskole. Pr. i dag benyttes Nordseter skole for erstatningslokale 
for Munkerud skole fram til 2016, 1.-4.trinn.   Pr. i dag fungerer tidligere 
Nordstrand videregående skole som erstatningslokale for Munkerud 
skole, 5.-7.trinn, som skal ferdigstilles i 2016  
  
 

                                        
Sak 41 /2015                AKS: endringer av dagens vedtekter  

Leder av AKS orienterte om at det er 1.måneds oppsigelse også når det 
gjelder skifte fra hel- til halv plass, men at det er mulig å bestemme når 
på året et slikt skifte kan skje. Leder av AKS utarbeider et forslag til tre 
endringsdatoer. Saken behandles videre i driftsstyremøte torsdag 26. 
november.   

                                        
 
  
Sak 42 /2015                Månedsrapport skole og AKS 
                                       AKS kan vise til et positivt avvik i forhold til hva som er budsjettert  
                                       i september 2015. 
                                       Skolen vil gå med et estimert merforbruk på 478 000 pr. 31.12.2015.  

Det estimerte merforbruket er høyere enn anslått i august. Det økte 
merforbruket skyldes en justering av refunderte fødselspenger fra NAV 
så lang tilbake fra 2012 og utgifter til vikarer. Representanter i 
driftsstyret peker på at økonomiske krav er foreldet etter 3 år og ber 
skolen sjekke gyldigheten av kravet fra NAV. Vi har i tillegg hatt utgifter 
til vikarer, selv om skolen har klart å dekke opp en del av vikarbehovet 
internt. Skolen orienterte driftsstyret om behovet for en reduksjon i 
bemanning for å få kontroll over kostnadene. En slik nedbemanning vil 
tas i samarbeid med tillitsvalgte både fra Utdanningsforbundet og 
Fagforbundet.  

 
Sak 43/2015                 Fraværsstatistikk             

Både skolen og AKS kan vise til et positiv utvikling i sykefraværet pr. 
26.10.2015.   
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Sak 44/2015                Videreutvikling av ressursfordelingsmodellen i Oslo kommune   

En kort orientering om utvikling av ressursfordelingsmodellen for 
grunnskoler i Oslo kommune. Byrådsavdelingen for Kunnskap og 
Utdanning har gitt Utdanningsetaten i oppdrag å utrede videre utvikling 
av ressursfordelingsmodellen for grunnskoler i Oslo på disse punktene:    

                                       Innhold og omfang av sosiodemografiske midler 
Særskilt tildeling til elever med omfattende behov for 
spesialundervisning 

                                       Utfordringer/ stor mobilitet i elevmassen 
                                       Kompensasjon for seniortiltak 

 
Sak 45/2015               Orientering av mobbesaker v/ Ljan skole 

Skolen har ikke utarbeidet flere 9A vedtak etter siste møte i driftsstyret 
17.09.2015.  

 
Sak 46/2015               Rutiner for mottakk av gaver til skolen fra foresatte  

Et foreldrepar i 4s har tilbudt seg å kjøpe inn nye pulter til  
elevene på trinnet  som en gave.  Rektor har i følge Oslo Kommunes 
retningslinjer fullmakt til å motta gaver til skolen på inntil kr. 80 000,- 
såfremt disse gavene ikke påfører kommunen forpliktelser.  
 
Vedtak i driftsstyret: Driftsstyret er positive til å ta i mot denne spesifikke 
gaven slik den er presentert i driftsstyremøte. Driftsstyret kan ikke gi en 
garanti for at disse pultene vil tilhøre det samme trinnet ut 7.trinn, men 
vil etterstrebe at elevene i 4s vil beholde disse pultene ut skoletiden på 
Ljan.  
 
Driftsstyret ber samtidig om at skolen igangsetter et arbeid med å 
oppjusteres flere klasserom med nye pulter og evt. annet utstyr.  
Skolen har vært i kontakt med Voksen skole i regi av Undervisningsbygg 
som skal rehabiliteres. Det er mulig at vi kan overta pulter, evt. annet 
utstyr fra Voksen skole, som et bidrag til en generell oppjustering av 
inventaret på hele skolen.  
 
 

Sak 47/2015                
                                      Sentralt og lokalt ordensreglement 

Skolens sentrale og lokale ordensreglement er blitt revidert og vedtatt i   
driftsstyret 29. oktober 2015. Ordensreglementet legges ut på skolens 
hjemmeside. 
Framlagte forslag til sentralt og lokalt ordensreglement ble vedtatt av 
driftsstyret med tillegg av: Skolen oppfordrer foresatte til ikke å la 
elevene sykle før etter gjennomført sykkelprøve på 4. trinn.  
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Sak 48/2015                Evt. 
                                       Læringsmiljøet i 4 s v/ foresatt Tone Jakobsen 
                                       Tone Jakobsen redegjorde for sine bekymringer for læringsmiljøet i 4s.  

Driftsstyret tok saken til orientering, men ønsket å få oversendt sakens 
dokumenter.   

 
En kort orientering nasjonale prøver v/ rektor 
Våre tidligere elever på 8. trinn har skåret meget bra på de nasjonale 
prøvene på ungdomsskolen. De endelige resultatene vi bli offentligjort i 
løpet av november 

                                        
                                       Ny rektor på Ljan skole 

Rektor orienterte om at Ljan skole vil få ny rektor fra 01.02.2016, og at  
stillingen vil bli lyst ut fortløpende. Leder av driftsstyret vil være med på 
rektorintervju i sammen med områdedirektør Per Korsvik.  

 
Saker til neste møte i driftsstyret 26.november:  

Aks sine vedtekter vedrørende oppsigelsestidspunkter fra 
hel til halvplass.  

                                                             Strategisk plan 
                                                             Omdømmebygging 
  
 
 
 
     

    

 


