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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, Arve 
Edvardsen, Anita Lindahl Trosdahl, Anette Fuglesang 
Forfall: Ståle Sonberg 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: 19.01.2017  kl. 17.30 - 19.30 
Referent: Annette Haslund 
Neste DS møte: 01.03.2017 kl. 17.30-19.30 
 
 
01/17: Godkjenne sakslisten. Sakslisten ble godkjent.  
 
02/17: Godkjenne referat av 15.11. 2016. Referatet ble godkjent. 
 
03/17: Konstituering av Driftsstyret med valg av leder 
Grunnet manglende formell oppnevning av foresatte representanter utsettes konstituering til 
neste møte i mars. 
 
04/17: Budsjett  Skole og AKS 
Rammen for skolens budsjett er bedre grunnet ny tildelingsmodell. Regnskapet pr 31.12.2016 
vises et mindreforbruk på ca. kr. 644.000,-. På neste møte vil forslag til prioritering av 
mindreforbruket legges frem.  
Aktivitetsskolen har et merforbruk på kr. 37.700,-. I budsjettet 2017 er det lagt inn en forventet 
elevtallsøkning. Kompetanseheving av ansatte er prioritert. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret støtter rektors forslag til budsjett skole og AKS 2017 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret vedtok det fremlagte budsjett for skole og AKS 2017  
  
05/17: Strategi og årsplan  2017-2020 
Sakspapirene ble gjennomgått i overordnede trekk. Måltallene for mobbing bør vær 0 og legges 
inn i endelig utgave av strategisk plan. Målene som er satt for læringsutbytte er ambisiøse. 
Skolens satsing på Tenkeskole retter seg mot å få økt elevengasjement i opplæringen samt øke 
elevenes opplevelse av å få nok faglige utfordringer. AKS skal øke kvaliteten på 
læringsstøttende aktiviteter. Ljan skole har fått skoletilpasset kompetanseheving innen ansattes 
digitale ferdigheter. Alle aktivitetsplaner er lagt ved driftsstyrepapirene. 
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Rektors innstilling:  Driftsstyret støtter rektors forslag til strategisk plan 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret vedtok strategisk plan 2017 
 
06/07 Elevundersøkelsen  
Sakspapirene viser resultatene for elevundersøkelsen på Ljan skole 5. - 7. trinn sammenlignet 
med Oslo. Forbedringsområder som skolen har pekt ut er faglig utfordring og økt 
elevdeltakelse i læring. Videre ble resultatet som er offentlig i skoleporten gjennomgått. Disse 
viser fremgang på alle områder. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret tar rektors orientering om elevundersøkelsen til etterretning. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering om elevundersøkelsen til etterretning 
 
 
07/17: Orienteringssaker 
 

Trafikkagenten. Fellessamling 10.02.17. Elevene på 4. - 7. trinn registrer med app 
farlige steder på skolevei. FAU ønsker å få til bedring av skolevei. 

 Antall §9a3 saker er nå nede i tre vedtak 
 Skoletidsplanen ble lagt frem 

Fra to Oslotimer til en. Vil det føre til en time mindre 2. fremmedspråk? UDE vil i løpet 
av våren avklare hvordan dette vil slå ut neste skoleår.  
Oppussing av trapper og korridorer er planlagt gjennomført i sommerferien 
SSB har offentliggjort skolebidragsindikator for grunnskolen. Ljan skole bidrar over 
nasjonalt nivå på småtrinnet og under eller på nasjonalt nivå på mellomtrinnet. Tallene 
som er offentliggjort er for tidligere Ljans elever som nå enten går på ungdomsskolen 
eller videregående. 

 
Vårens møtedatoer 
Onsdag      1.  mars 2017       (Fullstendighetserklæring sendes 07.03.17)    kl. 17.30-19.30 
Torsdag   18.  mai 2017        kl. 17.30-19.30 

 
 
08/17: Eventuelt. Ingen saker til eventuelt, 
 
 
 
 
 
 
Rektor           DS leder
   
 


