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

Til stede: Cato Kjølstad, Jan Rodney Gudbrandsen, Anniken Hegna, Arve Edvardsen, Ståle 
Sonberg, Magne Lome 
Administrasjon: Øystein Sæbø, Annette Haslund 
Forfall: Tone Gustavsen 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: 18.05.2016 kl.17.30 - 19.30 
Referent: Annette Haslund 
Neste DS møte: 19.09. 2016 kl. 17.30-19.30 
 
 
19/16: Godkjenne sakliste. Sakslisten ble godkjent. 
 
20/16: Godkjenne og underskrive protokoll av 15.03.2016. Protokollen ble godkjent og 
underskrevet. DS ønsker at referatet offentliggjøres på hjemmesiden raskt etter DS møte. 
  
21/16: Budsjettoppfølging skole og AKS 
 Månedsrapport pr. 15. april. Saksdokument ettersendes eller legges frem på møtet. 
 
Driftsrapport UDE 100, viser et positivt avvik på kr. 212.955,- pr. mars. Mindreforbruket 
skyldes fortrinnsvis midler knyttet til økt lærertetthet 1.-4. trinn som videreføres dette 
kalenderåret. Videre er det utbetalt for mye i lærlingetilskudd som må tilbakebetales. Reelt er 
mindreforbruket pr mars kr. 125.995,-  
Skolens budsjett er underbudsjettert i forhold til materiell og har ikke budsjett for vikarer. 
Skolen har sendt inn omposteringsbillag hvor kr. 145.000 er satt av til vikarer. 
Forventet prognose pr. 31.12.2016 er estimert til et merforbruk på kr. 338.000,-  Driftsstyret 
uttrykker sin forståelse for det, men oppfordrer til fortsatt stram økonomistyring. 
AKS har et positivt avvik blant annet grunnet sykelønnsrefusjon. Halvdagsplasser kan det kun 
søkes om 4 ganger i året og ser ut til å bidra til mer stabilt elevgrunnlag. Ledelsen ble 
oppfordret til å si ifra hvis ytterligere innstramminger bør iverksettes. 
Rektor ble bedt om å legge frem plan for utleie skoleåret 2016-2017 på DS møte i september 
med en målsetting om å redusere kostnadene i tilknytning til dette. 
 
Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors månedsrapportering for 1. tertial for skole 
og AKS 
Avstemning: Enstemmig  
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Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors månedsrapportering 1. tertial for skole og 
AKS. DS leder delegeres nødvendig fullmakt i forhold til eventuelle budsjettjusteringer frem til 
neste DS møte. 
 
22/16: AKS brukerundersøkelse. Milepælsplan for videre arbeide 
AKS leder la frem en milepælsplan som har som målsetting å øke tilfredshet for aktiviteter som 
gir støtte til læring. Foreldremøte 30. mai vil bidra til å avklare foresattes forventinger. AKS vil 
for skoleåret 2016-2017 gjennomføre planen for læringsstøttende aktiviteter og bedre 
informasjon til foresatte om aktivitetene. 
 
Rektors innstilling: Driftsstyret vedtar AKS sin milepælsplan for videre arbeide 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret vedtar AKS sin milepælsplan for videre arbeide 
 
23/16: Endelig rammetimetall 2016-2017 
Skoleåret 2015-2016 hadde 21,19 årsverk i rammetimetallet. Rektors forslag til endelig 
rammetimetall skoleåret 2016-2017 har 20,05 årsverk. Skolens timeplan kan ikke legges med 
færre årsverk. Usikkerhet knyttet til elevtelling i oktober og øremerkede midler særskilt 
elevpris ble redegjort for. 
 
Rektors innstilling: Driftsstyret støtter rektors forslag til endelig rammetimetall 2016-2017 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret støtter rektors forslag til endelig rammetimetall 2016-2017 
 
24/16: Skolens faglig resultat – vårens statlige kartlegginger 1. -3.trinn 
Resultatene ble gjennomgått. Kartleggingen har som formål å avdekke elever som trenger hjelp 
i sin læring og er et pedagogisk verktøy for lærerne.  
 
Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra statlig kartlegging 
til etterretning. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra statlig kartlegging 
til etterretning. 
 
25/16: Møter i driftsstyret skoleåret 2016-2017 
 
Rektors innstilling: Det avholdes møter i driftsstyret ved Ljan skole følgende datoer   
skoleåret 2016-2017: 
 
Mandag   19.  september (Mnd rapport pr. 2.tertial sendes ca. 15.09.2016) kl. 17.30-19.30 
Onsdag    16.  november (Strategisk plan og budsjett)   kl. 17.30-19.30  
Mandag   19.  desember Kun hvis behov     kl. 17.30-19.30 
Torsdag   19.  januar 2017       kl. 17.30-19.30 
Onsdag      1.  mars  2017       (Fullstendighetserklæring sendes 07.03.17)    kl. 17.30-19.30 
Torsdag   18.  mai  2017        kl. 17.30-19.30 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Det avholdes møter i driftsstyret ved Ljan skole følgende datoer   
skoleåret 2016-2017: 
 
Mandag   19.  september (Mnd rapport pr. 2.tertial sendes ca. 15.09.2016) kl. 17.30-19.30 
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Tirsdag    15.  november (Strategisk plan og budsjett)   kl. 17.30-19.30  
Mandag   19.  desember Kun hvis behov                kl. 17.30-19.30 
Torsdag   19.  januar 2017       kl. 17.30-19.30 
Onsdag      1.  mars  2017       (Fullstendighetserklæring sendes 07.03.17)    kl. 17.30-19.30 
Torsdag   18.  mai  2017  
 
26/16: Orienteringssaker 

• Utvikling sykefravær. Sykefraværet er lavere enn i samme periode i fjor og 
følges opp systematisk. 

• Antall §9a3 saker pr 180516. Ljan skole har totalt 7 vedtak om §9a3. Driftsstyret 
fokuserte på at slike saker håndteres proaktivt. 

• Antall elever 1. trinn skoleåret 2016-2017. DS leder kunne informere om at 
Nordstrand skole tar inn skolebyttesøknadene fra Ljan. Dette betyr at neste års 1. 
trinn vil ha 41 elever. FAU på Nordstrand skole ønsker å endre skolegrensene 
som ble stadfestet forrige gang november 2015. 

• Kommunikasjonsgruppen består av to foresatte, en lærer og rektor. Målet er i 
første omgang god informasjonsflyt av ukeplaner og annen nødvendig 
informasjon. FAU ønsker å jobbe med omdømmebygging av Ljan skole. 

• Nytt klasserom og aldersblandet base for spesialundervisning og FTN. Avdeling 
for skolebygg installerer skillevegg og mobilt IKT rom.  

• Nytt fra UDE, se vedlegg 
• Utvikling leseresultater 6. trinn - Nordstrand sammenlignet med Ljan. Resultater 

varierer fra år til år både på Nordstrand og Ljan.  
 
Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
27/16: Eventuelt 
DS vedtok på forrige møte at transport til byen på 17. mai for alle elever skulle gjennomføres 
uten bruk av busser. Foresatte melder at dette fungerte utmerket og at man kan gjenta suksessen 
om 4. år. 
 
 

 
 
 
Annette Haslund         Cato Kjølstad 
Rektor           DS leder
   
 


