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                                                                                                                    Møtereferat 
Til 
Driftsstyrets medlemmer 
Driftsstyrets varamedlemmer 
FAU-leder til orientering 
 
 

Til stede: Cato Kjølstad, Jan Rodney Gudbrandsen, Tone Gustavsen, Anniken Hegna, Arve 
Edvardsen, Ståle Sonberg,  
Administrasjon: Øystein Sæbø (sak 12-16), Anne Børresen (sak 12-16), Annette Haslund 
Forfall: Magne Lome 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: Tirsdag 15.03.16 kl.17.30 - 19.30 
Referent: Annette Haslund 
Neste DS møte: Onsdag 18.05.16 kl. 17.30-19.30 
 
Presentasjonsrunde.  

 
10/16: Konstituering av DS. Godkjenne sakliste 
Cato Kjølstad sa seg villig til å fortsette som DS leder ut perioden. Magne Lome ble foreslått 
som nestleder. 
Rektors innstilling:  Saken legges frem uten innstilling 
Avstemning: Valget ble gjennomført ved akklamasjon 
Driftsstyrets vedtak: Cato Kjølstad er valgt som DS leder og Magne Lome som nestleder. 
 
11/16: Godkjenne referat av 19. januar 2016 
Referatet ble godkjent. Skolen har ikke praksis på at DS protokoll underskrives. 
 
12/16: Årsregnskapsrapport 2015 med fullstendighetserklæring 
DS leder refererte kort historikken bak merforbruket og tiltak gjennomført høsten 2015. Nye 
elever med behov for spesialundervisning, færre elever med særskilt norsk enn forventet og 
bruk av faglært vikar vår 2015 er sentrale årsaker. Innkjøpsstopp og minimal bruk av vikar har 
bidratt til å minske merforbruket.  
Månedsrapport februar 2016 legges ved referatet. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret godkjenner skolens årsregnskapsrapport for skole og AKS og 
rektors avleggelse av Fullstendighetserklæring overfor driftsstyret. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens årsregnskapsrapport for skole og AKS 
og tar rektors avleggelse av Fullstendighetserklæring til etterretning. 
 
13/16: Fag- og timefordeling 
Rektor har gjennomgått skolens fag- og timefordeling for å få en jevnere timefordeling mellom 
trinn og flere hele timer. Forslaget innfrir minstekravet til antall timer i fag i løpet av 1.- 7. 
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trinn.   
2. fremmedspråk videreføres skoleåret 2016-2017. Skolen ønsker en evaluering av elevenes 
egenrapporterte opplevelse av motivasjon og læringsutbytte. Varslet statlig naturfagstime er 
foreslått lagt til 7. trinn. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret godtar rektors forslag til fag- og timefordeling. Driftsstyret 
ønsker en evaluering av 2. fremmedspråk skoleåret 2016-2017. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godtar rektors forslag til fag- og timefordeling. Driftsstyret 
ønsker en elevevaluering på 7. trinn av 2. fremmedspråk skoleåret 2016-2017. 
 
14/16: Rammetimetallet  2016-2017 
Skolens budsjett angir hvor høy aktivitet skolen kan planlegge for neste skoleår. 19,89 
lærerårsverk skal dekke undervisning i 15 klasser, spesialundervisning og særskilt norsk. 
Vedlegget er første utkast og på DS i mai vil et mer bearbeidet forslag legges frem. Antall 
lærertimer er pr. dags dato på et minimum og handlingsrommet må utnyttes. 
Spesialundervisning må aldersblandes begrunnet i elevenes IOP.  
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret godkjenner rektors forslag til rammetimetall for 2016-2017, 
med forbehold om justeringer som måtte komme i forbindelse med evt. føringer fra UDE 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors foreløpige forslag til rammetimetall for 2016-
2017 til orientering. Videre tas det forbehold om justeringer som måtte komme i forbindelse 
med evt. føringer fra UDE 
 
15/16: Lesekartlegging 6. trinn 
DS ønsker en sammenstilling mellom Ljan skole og skoler det er naturlig å sammenligne seg 
med i skolegruppe A 
 
Skole Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 
Ljan 16% 51% 33% 
Karlsrud 30% 53% 17% 
Munkerud 12% 55% 33% 
Nordstrand 10% 30% 60% 
Nedre Bekkelaget 19% 69% 13% 

 
DS ønsker prøveplan Oslo lagt frem når den er klar for neste skoleår. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra lesekartlegging  
6. trinn til etterretning. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra lesekartlegging  
6. trinn til etterretning. 
 
16/16: Elevundersøkelsen 
Med et unntak av et område er Ljan skole over Oslosnitt i høstens elevundersøkelse. Mobbing 
ligger 0,1 under Oslosnitt på en skala fra 1-5. Det er samsvar mellom antall §9a-3 vedtak på 
mellomtrinnet på aktuelt tidspunkt og antall elever som opplever seg krenket 2-3 ganger pr 
måned. Elevundersøkelsens hovedindekser ligger offentlig tilgjengelig og vil bli informert om 
på foreldremøte. Trinnene vil konkretisere for foresatte med Ljan skoles lokale 
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trivselsundersøkelse. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret tar rektors gjennomgang av elevundersøkelsen til etterretning 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av elevundersøkelsen til 
etterretning 
 
17/16: Orienteringssaker 
Skoleruta 2016-2017 var vedlagt DS papirene 
Utvikling sykefravær. På AKS ses en økning på langtidsfravær. Dette er ikke arbeidsrelatert. 
Antall §9a-3 saker pr 150316. 4 vedtak og 1 under utarbeidelse. 
Antall elever pr. trinn skoleåret 2016-2017. 41 elever slutter på 7. trinn og 41 elever begynner 
på 1. trinn. 
 
18/16: Eventuelt 
DS reglementet legges ved referatet. Rektor orienterer når kurs for styremedlemmer avholdes. 
FAU er forespurt om å dekke kostnad på 18.000 kr til buss 17. mai. FAU ønsker ikke å 
finansiere dette. DS støtter rektors ønsker om  ikke å bruke budsjettmidler til dette. Skolen vil 
oppfordre alle til å delta på 17. mai og ber foresatte levere og hente på avtalt plass i byen til 
avtalt tid. 
Skolen står foran store investeringer innen IKT dette og neste skoleår. På neste DS møte vil 
kostnadsoverslag og prioriteringer legges frem som egen sak. 
DS ønsket skolens elevfravær limt inn i referatet.  
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Nedgang i fravær 2014 har sammenfall med innstramming permisjonsregler, mens økning 2015 
har sammenfall med byrådets lemping av permisjonsregler. 
 
 
 
Rektor           DS leder
   
 


