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FAU-leder til orientering 

 

 

Til stede: Anita Lindahl Trosdahl, Anette Fuglesang, Jan Rodney Gudbrandsen, Tone 

Gustavsen, Ståle Sonberg, Arve Edvardsen, Anniken Hegna 

Administrasjon: Øystein Sæbø, Åsta Bjerkestrand 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 26.09.2017 kl. 17.30 - 19.30 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: 14.11.2017 kl. 17.30 - 19.30 

 

 

28/17: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  

 

29/17: Godkjenne og underskrive protokoll av 18.05.2017 

Protokoll av 18.05.2017 ble godkjent og underskrevet. 

  

30/17: Budsjettoppfølging skole og AKS 

Driftsrapport pr august viser et mindreforbruk på 748.031,-. Mindreforbruket skyldes 

fortrinnsvis midler til elevbøker, pc og inventar som bestilles i disse dager. Skolen har også fått 

mer i sykelønnsrefusjon enn budsjetter. Forventet prognose pr 31.12.17 er estimert til 

kr.300.000,-. 

Aks har et positivt avvik pr august på kr.99.496,- og skyldes hovedsakelig et etterslep på 

utbetaling av ekstratimer, inkludert sosiale kostnader, etter heldagsåpne uker i sommer. 

 

Rektors innstilling 

Driftsstyret godkjenner rektors månedsrapportering 3.tertial for skole og AKS.  

 

Driftsstyret understrekte at man bør ha som generelt prinsipp at dersom skolen får 

ekstraordinære midler, bør de brukes på engangsinvestering og ikke gå til drift/undervisning 

som hever aktivitetsnivået på lengre sikt. 

 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: 
Driftsstyret godkjenner månedsrapportering 3.tertial for skole og AKS.  

 

31/17: Lån og utleie av skolens lokaler 

Skolen har samme leietakere i år som forrige år.  
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Driftsstyremedlem Arve Edvardsen foreslår at skolen bør tilstrebe at utleie bør kunne driftes 

uten lønnede tilsynsvakter. Driftsstyret ber skolen undersøke muligheter for å endre låssystemer 

slik at leietakere kan komme seg inn på skolen uten hjelp av tilsynsvakt. Skolen bes også 

sjekke muligheter for at organisasjonene som leier kan gjennomføre tilsynsvaktjobb på dugnad. 

 

Rektors innstilling: 

Driftsstyret tar skolens plan for lån og utleie av skolens lokaler til etterretning.  

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak:  

Driftsstyret tar skolens plan for lån og utleie av skolens lokaler til etterretning. DS ber sekretær 

undersøke muligheter for å endre låssystem på skolen til en nøkkelkortløsning slik at leietakere 

kan komme seg inn på skolen uavhengig av tilsynsvakt. 

 

 

32/17: Mer å hente – prosjekt for å øke andel elever som presterer på høyere nivå 

Skolen er med på et prosjekt der vi analyserer skolens forbedringspotensiale når det gjelder 

elevenes læring og resultater. En plan for prosjektet legges frem neste DS-møte. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av prosjektet Mer å hente til 

etterretning. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av prosjektet Mer å hente til 

etterretning. 

 

 

33/17: Foreldreundersøkelsen 2017 

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført våren 2017. Ljan skole hadde 58,5% svarprosent. 

Gjennomsnittlig for hele Oslo var ca 50%. Resultatene på Ljan samsvarte godt med svarene for 

Oslo, vi lå stort sett på eller over alle resultatene. Det var likevel et par punkter vi scoret 

svakere enn gjennomsnittet. På spørsmål om mobbing og krenking opplever foresatte at skolen 

vet om hendelser som har hendt, men at vi ikke har håndtert dem på en god nok måte.  

 

Skolen har skjerpet inn inspeksjonsrutinene i år, vi ha gjennomgått nye retningslinjer for 

oppfølging av elevenes skolemiljø i personalet både på skolen og AKS, samt på høstens 

foreldremøter.  

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av foreldreundersøkelsen til 

etterretning. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av foreldreundersøkelsen til 

etterretning. 

 

 

34/17: Status Strategisk plan 2017 

Skolen har jobbet i hht til strategisk plan og rektor hadde en kort statusoppdatering på hva 

skolen har gjort første halvdel av 2017. Strategisk plan for neste år vil ferdigstilles i januar 

2018. Skolen vil kunne ha en grovskisse klar til neste DS-møte. 

Driftsstyret ønsket tydeligere tilbakemelding på hvor vidt skolen har oppnådd målene fra 

strategisk plan.  
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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. 

 

 

35/17: Driftsstyrets rolle 

Gjennomgang av DSs rolle, etter en mal fra UDE.  

Ifølge UDE skal DS på en barneskole bestå av to foreldrerepresentanter, to ansattrepresentanter 

og 3 representanter oppnevnt av bystyret. Arve Edvardsen understreker at i følge §2-10 i 

Reglement for driftsstyrene i Osloskolen skal elevrådet innkalles DS-møtene. Elevrådet har 

møte-, tale- og forslagsrett i DS.  

I følge samme reglement, §3-4.10 bør DS få forelagt en oversikt over klagebehandlingene på 

skolen. Vi innfører dette som fast sak under orienteringssaker. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av reglementet til etterretning. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av reglementet til etterretning. 

Elevrådet vil heretter få innkalling til DS-møter og info om klagesaker blir fast orienteringssak 

på DS-møter. 

 

 

36/17: Orienteringssaker 

 Nytt skoleåret 2017/18: fjerning av styrkingstime, ferdighetsprøve svømming, 20 min 

spisepause for alle elevene i barneskolen. 

 Nytt kapittel 9a, elevenes skolemiljø. Alle elevene skal oppleve et trygt og godt 

skolemiljø, elevenes egne oppfatninger er avgjørende. Skolen har gjennomgått 

regelverket i personalet og på foreldremøter. 

 Antall §9a3 saker pr 25.09.17 er 1  

 Antall elever 1. trinn skoleåret 2017-2018 49. 

 Informasjonshefte Ljan skole er utsatt grunnet sykdom. FAU holder i dette. 

 Sykefravær: omtrent som forrige skoleår for skolens del, markant positiv utvikling for 

AKS sin del. Vesentlig bedre for hele skolen sammenlignet med 2015. 

 Oppussing: skolen har blitt ferdig pusset opp i sommer. Alle klasserommene er malt, 

samt korridorene i begge etasjene. Lagt nytt gulv på AKS. Himlingen i trappeløpene har 

fått ansiktsløft og fontene er tilbake til sin opprinnelige farge.  

 Nyabondoløp: FAU arrangerer også i år et løp der elevene er med å samler inn penger 

til organisasjonen Deaf Aid, pengene går til en skole for døve barn i Nairobi, Kenya. 

  

37/17: Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rektor         DS leder 

 


