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                                                                                                                    DS protokoll 
Til 
Driftsstyrets medlemmer 
Driftsstyrets varamedlemmer 
FAU-leder til orientering 
 
 

Til stede: Cato Kjølstad, Jan Rodney Gudbrandsen, Tone Gustavsen, Anniken Hegna, Ståle 
Sonberg, Magne Lome, Tone Kleven 
Administrasjon: Annette Haslund 
Forfall: Arve Edvardsen 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: Tirsdag 15.11.2016 17.30 - 19.30 
Referent: Annette Haslund 
Neste DS møte: Torsdag 19.01.2017 kl. 17.30-19.30 
 
 
 
38/16: Godkjenne sakliste. Sakslisten ble godkjent. Ingen saker til eventuelt. 
 
39/16:Godkjenne og underskrive protokoll av 19.09.2016. Protokollen ble godkjent og 
underskrevet. 
 
40/16:Budsjettoppfølging skole og AKS 
Skole 
Månedsrapporten pr. 31.10.2016 viste et positivt avvik på kr 403.012,-. Skolen styrer mot 
balanse pr 31.12.2016.     
I forrige styremøte i september viste månedsrapporten pr august 2016 et forventet merforbruk. 
At månedsrapporten som ble lagt frem på driftsstyremøtet tirsdag 15.11.16 viser et 
mindreforbruk skyldes i hovedsak budsjettjusteringer, som ikke var kjent pr. august, samt at 
personalet har vært mindre syke enn forventet. Vikarmidler brukt frem til dags dato er i 
størrelsesordenen kr 50.000,- mot vårens forbruk på kr 450.000,-. Skolens regnskap viser et 
forventet mindreforbruk i størrelsesordenen 300.000,-. Skolen beholder både et eventuelt 
mindre- eller merforbruk med inn i neste budsjettår. For å oppnå et regnskap i balanse vil 
skolen kjøpe inn fritt skolemateriell og annet på årets budsjett. Pluss eller minus 1 prosent 
regnes som god styring. Rektor ønsker å kunne legge neste års budsjett med et lite 
mindreforbruk med seg som positiv kapital. Ny tildelingsmodell som skal gi bedre rammevilkår 
for en skole som Ljan gir også håp for at neste år kan gi rom for nødvendige innkjøp. 
 
 AKS 
Månedsrapporten for august 2016 viste et forventet regnskap i balanse pr. 31.12.2016.  For 
oktober viser månedsrapporten et forventet merforbruk på kr 43.000 ved årets slutt.  
Merforbruket skyldes hovedsakelig svikt i salgsinntekter.   Høstjusteringer utgjør  
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kr 60.000,- for barn med spesielle behov og kr 10.000,- i kompensasjon for lønnsoppgjøret 
2016.   
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret godkjenner rektors månedsrapportering for oktober for skole 
og AKS. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors månedsrapportering for oktober for skole 
og AKS. 
 
41/16: Medarbeiderundersøkelsen 
Medarbeiderundersøkelsen er ny av året og kalles 10 faktor modellen. Skolens samlede resultat 
er over nasjonalt snitt med unntak av faktor 8 fleksibilitetsvilje som er 0,1 under på en skala fra 
1-5. Denne faktoren defineres som: Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og 
tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav. Tallene vil bli behandlet i AMU 22.11.2016 
for videre arbeid i personalet. Samlet sett er årets medarbeiderundersøkelsen svært positiv 
lesing. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret tar rektors gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen til 
etterretning. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen til 
etterretning. 
 
42/16: Resultatoppfølging, nasjonale prøver 
Resultatene fra 5. trinns nasjonale prøver er på nasjonalt nivå eller etter rett over. Dette er under 
forventet nivå utfra hvordan trinnet gjorde det på overgangsprøvene i juni 2016 og under 
forventet nivå for Ljan skoles sosiodemografi. 8. trinn nasjonale prøver er i lesing og engelsk 
over snittet på Nordseter skole, mens regning er over nasjonalt nivå og under Nordseter-nivå. 
Den 01.12.2016 offentliggjøres Oslo-snittet for 5. trinn. Skolens lærere jobber målrettet med 
tiltak for å øke elevenes leseferdigheter. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene til nasjonale prøver til 
etterretning. 
Avstemning:  
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene til nasjonale prøver 
til etterretning. 
 
43/16: Elevundersøkelsen  
Årets elevundersøkelse er ferdigstilt på Ljan. På hovedindeksene er det liten utvikling hverken i 
positiv eller negativ retning. På driftsstyremøtet i januar vil Oslo-snitt og nasjonalt nivå bli lagt 
frem, 
 
Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors orientering om gjennomføring av 
elevundersøkelsen til etterretning. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering om gjennomføring av 
elevundersøkelsen til etterretning. 
 
44/16: Strategisk plan 2017 
Strategisk kart, som er foreslått endret, ble presentert på møtet. Hovedtanken bak Tenkeskole er 
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elevens eget engasjement i læringsarbeidet. Lærerens rolle er i mindre grad formidler og i 
større grad den som utfordrer elevenes deltakelse i læringsarbeidet. Elevundersøkelsen viser 
lavere elevinvolvering enn ønsket på en Tenkeskole. Strategisk plan vil preges av dette for å få 
mer aktive og mer motiverte elever. De ulike strategiske initiativene ble gjennomgått og 
driftsstyret uttrykte sin støtte til disse. Handlingsplaner for hver enkelt initiativ vil bli utarbeidet 
av skolens plangruppe og personalet vil bli involvert for å sikre eierforhold.  
 
Endelig forslag til strategisk plan vil bli lagt frem på driftsstyretmøtet 19.01.2016. Med andre 
ord er dette driftsstyremøte siste anledning for medlemmene til å spille inn forslag til skolens 
videre arbeid. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret tar rektors gjennomgang av status strategisk plan til 
etterretning. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av status strategisk plan til 
etterretning. 
 
45/16: Informasjonssaker 
 
AKS fokusplan er vedlagt innkalling. AKS gjennomgikk hovedpunktene. Forventningen fra 
rådhuset om læringsstøtte i form av lesekurs og regnekurs er i liten grad innfridd. På 
rektormøtet ble det fremhevet en "positiv særbehandling av bydeler med mange språklige 
minoriteter. Ljan skole har valgt å utarbeide sine læringsstøttende kurs som eksempelvis "kidsa 
koder" og musikkprosjekt. AKS har en felles forståelse med foresatte om at elevene skal kunne 
velge hva de har lyst å gjøre på AKS.  
 
SIKT kanalplan er sendt inn til UDE. Videre har skolen søkt pedagogisk avdeling om 
opplæring for bedre å kunne realisere føringene. Det er en uttalt målsetting at både foresatte og 
elever skal bruke portalen aktivt. Skolen ønsker med bakgrunn i dette ikke å sende lekseplaner 
på mail da man frykter at man ikke vil oppnå målet om at flere foresatte skal ta i bruk portalen. 
Foresatte i driftsstyret uttrykte at de ikke opplever innlogging i portalen som tungvint. 
 
Nyabondo løpet i regi av FAU har vært i Nordstrands blad. Skolen opplever dette som god 
reklame. 
 
Skoletilhørighet ungdomstrinn 2017-2018 forblir Nordseter. 
 
Sykefravær. HR modulen er nede, men sykefraværet er svært lavt. 
 
Antall §9a3 saker er uendret. Noen er avviklet, enkelte er opprettet og enkelte er opprettholdt. 
 
46/16: Eventuelt.  
Cato Kjølstad ble takket for sitt engasjement for Ljan skole og sin tid som driftsstyreleder. 
 
 
 
 
 
Rektor           DS leder
   



 
 

 4

 


