
   

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Ljan Skole 
  

 

 
 

 

    

Ljan Skole 

Gladvollveien 35 

Telefon : 22 75 46 00 

Telefax : 22 75 46 46 

  

    

1168  OSLO e-post: ljan@ude.oslo.kommune.no   

    

    
 

                                                                                                                    DS protokoll 
Til 

Driftsstyrets medlemmer 

Driftsstyrets varamedlemmer 

FAU-leder til orientering 

 

 
Til stede: Jan Rodney Gudbrandsen, Tone Gustavsen, Anniken Hegna, Arve Edvardsen,  

Anita Lindahl Trosdahl, Anette Fuglesang, Mette Ann Hübert 

Forfall: Ståle Sonberg 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 01.03.2017 kl. 17.30 - 19.30 

Referent: Annette Haslund 

Neste DS møte: 18.05.2017 kl. 17.30 - 19.30 

 

 

 

09/17: Konstituering av DS.  

På forrige møte var det enighet om å konstituere driftsstyret på møtet 01.03.2017 grunnet 

manglende oppnevning 19.01.2017.  

Saken ble lagt frem uten innstilling. 

 

Anita Lindahl Trosdahl ble foreslått som leder og aksepterte forslaget. Anette Fuglesang ble 

foreslått som nestleder og aksepterte forslaget. Ingen andre ble foreslått. Ingen ønsket 

hemmelig avstemming og aktuelle kandidater ble valgt ved akklamasjon. 

 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyreleder ved Ljan skole 2017 og 2018 er Anita Lindahl Trosdahl. 

Nestleder er Anette Fuglesang. 

 

10/17: Godkjenne protokoll av 19. januar 2017. Godkjenne innkalling og saksliste. 

Protokoll av 19.01.2017 ble godkjent. Det ble bestemt at nyoppnevnt driftsstyreleder 

undertegner referatet fra 19. januar 2017. Innkallingen og sakslisten ble godkjent. Ingen saker 

til eventuelt. 

  

11/17: Årsregnskapsrapport 2016. Disponering av mindreforbruk 

 Med fullstendighetserklæring 

Årsregnskapsrapporten forklarer avviket mellom prognose pr. 2. tertialsrapporten og 

mindreforbruket på kr. 645 000,-  Dette skyldes i all hovedsak lavt vikarforbruk og 

ekstratildelinger til språklige minoriteter, kompensasjon lønnsoppgjør og kompensasjon 

gratisutleie. Videre har planlagt nedbemanning hatt avgjørende betydning for 

regnskapsresultatet. Rektors fullstendighetserklæring ble gjennomgått i grove trekk og forslag 

til disponering av mindreforbruk begrunnet. Skolens matematikkverk er utdatert og 75 

datamaskiner utfases desember 2017. Det er forslått satt av kr. 30.000,- til studietur for tre 

ansatte til Tenkeskolekonferansen. Budsjettjusteringsmalen viser nøyaktig prioritering. 
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Aktivitetsskolen har et lite merforbruk på kr. 36.000,- som er lagt inn i årets budsjett. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner årsregnskapet for skole og AKS. Driftsstyret 

vedtar rektors forslag til disponering av skolens mindreforbruk.        

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner årsregnskapet for skole og AKS. Driftsstyret 

vedtar rektors forslag til disponering av skolens mindreforbruk.        

               

12/17: Fag- og timefordeling 

En Oslotime trekkes tilbake av byrådet for å finansiere "positivt særbehandling" av 

Groruddalen og Søndre Nordstrand. Konsekvensen for Ljan er at skolens tilbud om  

2. fremmedspråk minskes fra to timer på henholdsvis 6. og 7. trinn til en time på 7. trinn. Det 

kan komme føringer fra Byrådet da det diskuteres hvorvidt 2. fremmedspråk er et basisfag. 

UDE mener at Oslotimen kan brukes til 2. fremmedspråk.  

 

Driftsstyremedlem Arve Edvardsen la frem alternativt forslag til disponering av Oslotimen. 

Ljan skoles resultater på nasjonale prøver for 5. trinn er ikke stabile over tid og skolen bør 

prioritere lesing, regning eller engelsk fremfor 2. fremmedspråk.  

 

Driftsstyret diskuterte hvorvidt 2. fremmedspråk kan virke motiverende for elevene og dermed 

bidra til økt læring. Driftsstyrets medlemmer er enige i at elevenes læringsutbytte er 

avgjørende. I år har skolen tilbudt engelsk til de svakeste elevene for å sikre at alle får mest 

mulig ut av språktimen. Argumentet mot dette er at også de svakeste ønsker variasjon i sin 

skolehverdag og motiveres av å få delta på 2. fremmedspråk.  

 

Rektors innstilling: Driftsstyret vedtar rektors forslag til fag- og timefordeling skoleåret  

2017-2018 med forbehold om sentrale føringer fra Rådhuset. 

Edvardsens forslag til vedtak: Driftsstyret viser til at Ljan skole i nasjonale prøver for 5. trinn 

skårer lavere i basisfagene engelsk, lesing og regning enn de omkringliggende skolene 

Nordstrand og Munkerud. Den gjenværende Oslotimen bør derfor brukes til å styrke disse 

fagene. 

Avstemning: 1 stemme for Edvardsens forslag og 6 for rektors innstilling 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret vedtar rektors forslag til fag- og timefordeling skoleåret 

2017-2018 med forbehold om sentrale føringer fra Rådhuset. 

Protokolltilførsel: Driftsstyrets medlem Arve Edvardsen viser til at Ljan skole i nasjonale 

prøver for 5. trinn skårer lavere i basisfagene engelsk, lesing og regning enn de 

omkringliggende skolene Nordstrand og Munkerud. Dette medlem mener derfor at den 

gjenværende Oslotimen bør brukes til å styrke disse fagene i stedet for et 2. fremmedspråk. 

 

13/17: Rammetimetallet 2017-2018 

Skolens budsjett er lagt utfra 20,16 lærerårsverk. Skolen drives da med en bemanning på et 

absolutt minimum. Skolen har pr. 01.03.2017 mottatt statlige midler til lærerforsterking på 

1. - 4. trinn på kr. 754.000,-. På neste driftsstyremøte vil rektor legge frem justert 

rammetimetall. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til rammetimetall for 2017-2018, 

med forbehold om justeringer som måtte komme i forbindelse med eventuelle føringer fra UDE 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til rammetimetall for 2017-2018, 

med forbehold om justeringer som måtte komme i forbindelse med eventuelle føringer fra UDE 
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14/17: Lesekartlegging 6. trinn 

Lesekartlegging på 6. trinn er frivillig for skolene å gjennomføre. Trinnet viser et resultat over 

Oslosnitt og gjenspeiler forventningen til elevene. På de vanskeligste refleksjonsoppgavene 

scorer trinnet klart over Oslosnitt og rektor fremhever dette som et resultat av trinnets 

systematiske Tenkeskolearbeid. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra lesekartlegging på 

6. trinn til etterretning 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra lesekartlegging på 

6. trinn til etterretning 

 

15/17: Ressursfordelingsmodell Oslo – høring 

Saken legges frem uten innstilling.  

Driftsstyret er enige om at de ønsker å uttale seg og punktene ble gjennomgått.  

En overordnet problemstilling er mellom øremerking og størst mulig elevpris. 

 

Driftsstyreleder delegeres ansvaret for Ljan skoles høringsuttalelse. Klubben ber om å kunne 

drøfte saken og komme med innspill hvis driftsstyrets behandling avviker vesentlig. Eventuelle 

innspill fra klubben vil bli sendt driftsstyrets medlemmer fredag 03.03.2017 med frist for 

tilbakemelding fra driftsstyrets medlemmer mandag 06.03.2017. I ettertid har klubben valgt å 

sende sin egen høringsuttalelse. 

 

Størrelsen på elevsatsen: Driftsstyret er enig i at bærebjelken i ressursfordelingsmodellen bør 

være elevsatsen og grunntildeling til hver enkelt skole. Elevsatsen slik den er i dag, dekker ikke 

de faktiske utgifter til å drive skole når elevtallet er under 350 elever og hvis skolen har 

forholdsvis lav sosiodemografisk tildeling og lav tildeling til særskilt norsk. Finansieringen er 

på kanten av det forsvarlige for de skoler som ikke har særlige utfordringer. Driftsstyret på Ljan 

ønsker å si ifra at dagens lave elevsats ikke gir rom for forsvarlig drift. Driftsstyret mener at 

høyest mulig elevsats vil styrke den lokale medbestemmelsen og driftsstyrenes mulighet til å 

tilpasse driften til den enkelte skole. 

 

Driftsstyret er helt enig i anbefalingene hva gjelder kategoriene sosiodemografisk tildeling 

mobilitet, gruppestørrelse, kompensasjon seniortiltak, kompensasjon for læreres 

kompetansebehov. 

 

Særskilt elevpris: Driftsstyret anser det som sannsynlig at øremerking til atferdsdiagnoser kan 

føre til økt antall diagnoser. Små skoler er særdeles sårbare for elever med heldekkende 

omfang, men Ljan skole ønsker ikke et system som potensielt kan øke antall diagnoser og ser 

seg "hel enig" i anbefalingen. 

 

Ressurser til særskilt språkopplæring. Driftsstyret ønsker å si seg "litt uenig" da man mener at 

dagens system som kartlegger reelle behov er mer rettferdig enn en fast tildeling per 

minoritetsspråklige elever uten vurdering av den enkeltes norskspråklige kompetansenivå.  
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Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret vil avgi høringsuttalelse i saken om 

ressursfordelingsmodellen. Driftsstyret delegerer til driftsstyreleder å avgi uttalelsen. 

 

 

16/17: Orienteringssaker 

 Brev om driftsstyreopplæring. Rektor vil få opplæring 07.03.2017. Saken settes 

opp på neste driftsstyremøte. 

 Oppussing sommer 2017. Gangene og de resterende klasserom pusset opp i 

sommerferien. 

 Handlingsplan Trygt læringsmiljø pr 15.02.2017. Aktivitetsplikten er 

tydeliggjort. 

 Foreldreundersøkelsen gjennomføres i perioden 15.03.2017-07.04.2017 

 Antall §9a3 saker pr 010317 er to. 

 Elevrådskonferanse 16.03.2017. Ønskeliste til elev, foresatt og lærer. Når lærer 

jeg? 

 HIOA og bruk av metoden lesson study har vært særdeles vellykket viser 

tilbakemeldingen fra studentene. I uke 10 får Ljan skole internasjonale studenter 

på besøk. 

  

 

17/17: Eventuelt. Ingen saker til eventuelt 

 
 
 
  

 

 

 

Rektor         DS leder 

 


