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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, Mette Ann Hubert 
Administrasjon: Annette Haslund 
Forfall: Arve Edvardsen 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: Mandag 19.09.2016 kl.17.30 - 19.30 
Referent: Annette Haslund 
Neste DS møte: Tirsdag 15.11.2016 kl. 17.30-19.30 
 
 
 
28/16: Godkjenne sakliste. Sakslisten ble godkjent. Ingen saker til eventuelt. 
 
29/16: Godkjenne og underskrive protokoll av 18.05.2016. Protokollen ble godkjent og 
underskrevet. 
  
30/16: Budsjettoppfølging skole og AKS 
 Månedsrapport pr 15. august 
Skolen har opprettet en spesialpedagogisk base for å kunne tilpasse lærerbemanning til 
budsjettrammen. Tidligere års forsøk på å spare seg i balanse har gitt etterslep på innkjøp og 
utbetaling av lønn. Lønn vil bli utbetalt dette kalenderåret, mens skolen fortsatt har etterslep i 
forhold til innkjøp. Investeringer som er gjort i løpet av det siste halvåret er finansiert av 
avdeling for skoleanlegg, ASA. Skolen er selv prosjektansvarlig og budsjettet vil derfor 
belastes underveis. Alle utgifter vil bli refundert av ASA. 
Det knytter seg spenning til neste års tildeling. Driftsstyreleder påpeker at ny tildelingsmodell 
gir et større grunnbeløp hvilket er positivt for Ljan. 
Elevtallet er stabilt. Skolen har for tiden ingen langtidssykemeldte så det knyttes usikkerhet til 
om vi oppnår budsjetterte sykelønnsrefusjoner. Forventet prognose pr 31.12.2016 er et 
merforbruk på kr 342.482. 
AKS forvente at budsjettet vil gå i balanse. Tilbudet har nedbemannet med en 50% 
assistentstilling for å imøtekomme elevtallsreduksjon. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret godkjenner rektors månedsrapportering 2. tertial for skole og 
AKS 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors månedsrapportering 2. tertial for skole og 
AKS 
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31/16: Resultatoppfølging, overgangsprøvene juni 2016 
Overgangsprøvene på 4. og 7. trinn viser få elever på nivå 1 i lesing og regning. Nasjonale 
prøver vil formodentlig vise flere elever på nivå 1 da de ulike prøvene ikke er umiddelbart 
sammenlignbare. 
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra overgangsprøvene 
på 4. og 7. trinn til etterretning 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra overgangsprøvene 
på 4. og 7. trinn til etterretning 
 
32/16: Utlån og utleie av skolens lokaler 
Skolen har økt prisen for timesleie og korpset tar selv tilsynet en dag pr uke. Antall timer utleid 
er som i fjor. Flere DS medlemmer gir uttrykk for et ønske om å prioritere fritidsaktivitetene til 
Ljan skoles elever fremfor andre. DS leder klargjorde egen dobbeltrolle i saken og meldte seg 
inhabil før vedtak. 
Rektors innstilling:  Driftsstyret tar skolens plan for lån og utleie av skolens lokaler til 
etterretning. DS støtter skolens tiltak for å redusere kostnadene knyttet til utleie 
Avstemning: En unnlater å stemme. 6 av 7 for vedtaket 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar skolens plan for lån og utleie av skolens lokaler til 
etterretning. DS støtter skolens tiltak for å redusere kostnadene knyttet til utleie. 
Fritidsaktiviteter for Ljan skoles elever skal prioriteres. 
 
33/16: Elevevaluering 2. fremmedspråk juni 2016 
Elevene på fjorårets 7. trinn mener i all hovedsak at de har lært mye eller middels. De melder 
tilbake at skolen kan øke kravene til skriftlighet og grammatikk. Videre viser undersøkelsen at 
elevene opplever tilbudet som motiverende. Årets tilbud er italiensk, spansk, tysk og engelsk 
pluss.  
 
Rektors innstilling:  Driftsstyret er fornøyd med at elevene lærer mye eller middels i 2. 
fremmedspråk og ønsker på bakgrunn av dette å videreføre tilbudet skoleåret 2017-2018 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret er fornøyd med at elevene lærer mye eller middels i 2. 
fremmedspråk og ønsker på bakgrunn av dette å videreføre tilbudet skoleåret 2017-2018 
 
34/16: Strategisk plan 2017 
Status ble gjennomgått. Neste års strategiske plan vil konsentrere seg om å øke kvalitet i 
undervisning gjennom Tenkeskole, forbedre bruken av Portalen, utvikling av spesialpedagogisk 
base og Ljan skole – en øvingsskole. 
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 
 
35/16: Endring av ordensreglement 
Det ble drøftet hvorvidt man skulle ta bort skolens anbefaling om sykling fra 5. trinn. FAU har 
gitt innspill til forslaget. 
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DS ønsket å gi skolen mulighet for å endre hvor syklene parkeres avhengig av hvor mange som 
til enhver tid sykler.  

Velg den mest trafikksikre veien til skolen. Foresatte bestemmer om en elev skal kunne sykle 
til skolen. Skolen anbefaler at kun elever fra 5. trinn og oppover får sykle til skolen. Sykkelen 
skal plasseres i sykkelstativområdet ved hovedinngangen eller på anvist plass. Skolen 
anbefaler at elevene bruker hjelm og låser sykkelen i skoletiden. Skolen erstatter ikke sykkel 
eller sykkelutstyr som blir stjålet eller skadet. 

 
Rektors innstilling:  Driftsstyret støtter rektors forslag til endring av ordensreglementet 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret støtter rektors forslag til endring av ordensreglement med 
endring lagt inn i teksten over. 
 
36/16: Informasjonssaker 
 

• Prosjekt i regi av ASA 
• Skole SMS 
• Spesialpedagogisk base, Oasen 

Medlemmer som ønsket var med å så Oasen 
• Eierforhold til skolens visjon 

Saksdokument ble delt ut på møtet 
• Nytt skoleåret 2016-2017 fra UDE 
• Initiativ til ballbinger på Ljan skole eller på nært tomteareal 

Driftsstyreleder ønsker å undersøke muligheten for en ballbinge i skolens 
nærhet. Areal ved kirken ble foreslått. 

• Sykefravær. Sykefraværet er lavt 
• §9a3. Antall vedtak er fem hvilket er en nedgang på to saker. 

 
37/16: Eventuelt. Ingen saker til eventuelt. 
 
 
 
 
 
Rektor           DS leder
   
 


