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Til stede: Cato Kjølstad, Magne Lome, Jan Rodney Gudbrandsen, Tone Gustavsen, Anniken 

Hegna, Ståle Sonberg, Øystein Sæbø (sak 5 og 6), Anne Børresen ( sak 5 og 6), Marianne Fiskaa 

Forfall; Arve Edvardsen 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: Tirsdag 19.januar 2016, kl.17.30 - 19.30 

Referent: Marianne Fiskaa 

 
    
 
Sak 1/2016 Godkjenning av innkalling og konstituering av nytt driftsstyre.                    

       Innkalling godkjent. Konstituering av nytt driftsstyre utsettes til neste 

møte, i påvente av oppnevning av nye innstilte representanter fra 

Utdanningsetaten. Representanter har ikke vedtaksrett før de er 

oppnevnt.  

     

Sak 2/2016  Status for ansettelse av ny rektor  

                                       Driftsstyreleder orienterte styret om at Annette Haslund er ansatt som 

rektor fra og med 2. mars 2016. I forbindelse med 

ansettelsesprosessene, så deltok styrets leder på alle intervjuene av de 

utplukkede kandidatene i desember 2015. Deretter ble styret forespurt 

om deres syn på innstillingen fra Utdanningsetaten i forkant av 

ansettelsen.  Annette Haslund jobber i dag som assisterende rektor på 

Hallagerbakken skole.  

Skolen har sendt ut informasjon til alle foresatte om ansettelsen.  

 

                                         

 

Sak 3/2016              Godkjenning av referat fra driftsstyremøte 26.11.2016 

                                       Referatet er godkjent. 

Kommentarer til sak 50: Navnet på den nye ungdomsskolen er vedtatt i 

BU " Nordstrand ungdomsskole". Oppstart blir skoleåret 2017/2018.   

 

 

 Sak 4/2016                  HMS: Fraværsstatistikk skole og AKS 

                                       Både skole og AKS kan fortsatt vise til et lavt korttidsfravær.  
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Sak 5/2016         Status årsregnskap 31.12.2015 

Aktivitetsskolen: Siste driftsrapport av dato 19.01.2016 viser et 

mindreforbruk på kr 116 000,- som justeres inn i budsjettet i mars.   

Skolen: Siste driftsrapport av dato 19.01.2016 viser til et merforbruk på  

kr 592 000,- pr.31.12.2015 som tilsvarer et avvik på – 1,99%.  

Driftsstyret er orientert om årsakene til skolens merforbruk og har i annet 

halvår foretatt vedtak om kostnadsreduserende tiltak som administrasjonen 

har fulgt opp for.  

 

I denne kostnadsplanen har de ansatte ved skolen spilt en viktig rolle. Derfor 

vil driftsstyret rette en takk til alle ansatte ved Ljan skole som har bidratt 

ved å ta ekstratimer og på annen vesentlig måte bidratt til at merforbruket 

ikke ble større enn det ble.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar det foreløpige regnskapet til Ljan skole og 

Aktivitetsskole til etterretning.  

 

 

                                    

                           

 Sak 6 /2016         Godkjenning av budsjett 2016 for Ljan skole – og Aktivitetsskole     

Aktivitetsskolen: Leder av Aktivitetsskolen Øystein Sæbø orienterte om 

budsjettet for 2016.  Differansen mellom driftsutgifter på kr 5 183 000 og  

driftsinntekter på kr 4 670 000 utgjør kr 513 000 i rammebevilgning fra 

Utdanningsetaten. Rammebevilgningen består av: Kompensasjon for gradert 

oppholdsbetaling og tildeling til barn med særskilte behov.  

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner Aktivitetsskolens fremlagte budsjett for 2016. 

  

Skolen: Økonomikonsulent Anne Børresen orienterte om budsjettet for 

2016. Skolens rammebevilgning er kr 29 539 000,-, fordelt på kr 19 104 000,- 

(funksjon 202 -undervisningsrelaterte kostnader) og kr 10 435 000.- 

(funksjon 222 -byggningsrelaterte kostnader). 

Skolen har i tillegg mottatt kr 40 000,- i stimuleringsmidler til 

utviklingsprosjekter innen internasjonalt samarbeid 2016.   Ny 

ressursfordelingsmodell gir en endring i tildelingen til skolene fra og med 

2016. Basisbeløpet til skolene har økt, samtidig med en reduksjon i 

elevsatsen. For Ljan skole har den nye budsjettfordelingsmodellen gitt en 

økning i budsjettet på kr 232 000,- (1,40 %) i budsjettåret 2016. 

 

Driftsstyret hadde en grundig gjennomgang av budsjettet, før de kom fram til 

følgende kommentarer og vedtak.  
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Driftsstyret ønsker, på samme måte som i tidligere år, at det blir     

protokollført at det er behov for læremateriell og annet relevant 

skolemateriell til en anslått verdi av kr 750 000,- som ikke er ivaretatt 

innenfor nåværende budsjettramme.  

 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner skolens budsjett. Driftsstyret utarbeider en 

merknad, som sendes Utdanningsetaten i sammen med budsjett for 2016.  

 

 

 

Sak 7/2016:        Orientering om mobbesaker v/ Ljan skole 

Skolen har utarbeidet et 9A vedtak til etter siste møte i driftsstyret        

26.11.2015. 

 

             

Sak 8/2016          Strategisk plan 2016 - 2019 

Driftsstyret fikk en gjennomgang av de mest sentrale områdene i strategisk    

plan. De viktigste områdene i Brukerperspektivet er utvikling av skolens 

arbeid med Thinking School, sikre undervisningskvalitet gjennom " Den gode 

time" og sosial kompetanseplan. Et viktig område innenfor 

Kvalitetsutviklingsperspektivet er en forbedring  av Ljan skoles 

kommunikasjon  med alle målgrupper ved blant annet å implementere 

kommunikasjonsplanen og månedlige nyhetsbrev til foresatte.  

 

                                                   

 

Sak 9/2016           Evt. 

                                Ingen saker 

                                        

 

Saker til neste møte i driftsstyret torsdag 3.mars kl.17.30-19.30:  

 Saker:  Fullstendighetserklæring 

              Behandle mer-/mindreforbruk 2015 

                                                           

  

 

 

 

     

    

 


