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                                                                                                              DS protokoll  

Til 

Driftsstyrets medlemmer 

Driftsstyrets varamedlemmer 

FAU-leder til orientering 

 

 

Til stede: Anita Lindahl Trosdahl, Tor Henrik Kronen Sømme, Anniken Hegna, 

Ståle Sonberg, Bjørg Rolland, Jan Rodney Gudbrandsen, Inger Kari T Ringstad.  

Forfall: John Tore Norenberg 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand, Øystein Sæbø 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 02.03.2020 kl. 17.30 -  18.30 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: tirsdag 19. mai. 

 

 

08/20: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

09/20: Godkjenne og underskrive protokoll av 20.01.2020. 

Protokollen ble godkjent. 

 

10/20: Budsjett skole og AKS 2020. 

Årsregnskap og tilhørende forslag til budsjettjusteringer for disponering av 

mindreforbruk for skole og AKS ble lagt frem og gjennomgått. Skolen har et 

mindreforbruk på nesten 1.6 millioner kroner i 2019. Driftsstyret ble i 

sakspapirene i forkant forelagt to forslag til budsjettjusteringer av 

mindreforbruket. Versjon 1 viser at budsjettjustering skal gå til alle 

driftskostnadene det ordinære budsjettet ikke gav rom for, mens versjon 2 viser 

at justering skal gå til reelle ekstra investeringer som lærebøker i forbindelse 

med fagfornyelsen, kurs for ansatte, økning i ikt-parken i samsvar med 

kommunens krav om økt digitalisering i Osloskolen samt inventar og nytt 

personalkjøkken. Driftsstyret stemte enstemmig på versjon 2. Dette innebærer 

at vi underbudsjetterer på ordinær drift, samt vikarutgifter og pedagogtimer i 

hht lærernorm. 
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AKS har et mindreforbruk i budsjett på 281 371 kroner i 2019. Mindreforbruket 

foreslås benyttet til inventar og utstyr, diverse forbruksmateriell/leker til 

elevene på AKS, samt å styrke matbudsjettet.  

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til budsjett på 

skolen og AKS, samt godkjenner fullstendighetserklæringen for 2019.     

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til årsregnskap 

på skolen og AKS, budsjettjustering og fullstendighetserklæringen for 2019. 

  

 

11/20: Fag og timefordeling 2020 – 2021. 

Ledelsen har revidert fag- og timefordeling for neste skoleår. Rektor gikk 

gjennom og ga en forklaring på hvordan dette regnes ut og justeres gjennom 

elevenes skoleløp fra 1 -7 trinn. Elevene på 1- 4. trinn får økt, mens 5 - 7 trinn 

får en liten nedgang. Totalt sett vil det utgjøre en økning på til sammen 50 

årstimer på 1.- 7. trinn. Kravene for tidlig innsats i basisfagene er med dette 

godt ivaretatt. Nye valgfag for 7. trinn i inneværende skoleår er en suksess og 

ordningen med en time i uka videreføres neste skoleår. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til fag- og 

timefordeling for neste skoleår. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til fag- og 

timefordeling for neste skoleår. 

 

  

12/20: Trivsel og elevundersøkelse 2019. 

For første gang ble det arrangert en felles trivselsundersøkelse for 1.-4.trinn i 

Oslo. Det er gjennomgående gode resultater på begge undersøkelsene.  

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors redegjøring om trivsels- og 

elevundersøkelsen til orientering. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors redegjøring om trivsels- og 

elevundersøkelsen til orientering. 
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13/20: Brukerundersøkelse AKS – orientering resultater. 

AKS leder la frem resultater fra siste brukerundersøkelse. Foresatte har 

vurdert AKS gjennom 21 spørsmål. Svarprosent 95%. Score fra 1 til 5 hvor 5 er 

best. AKS Ljan skole scorer høyere enn gjennomsnittet i skolegruppe A på hvert 

spørsmål. Foresatte scorer AKS til 4,2 på generelt spørsmål om tilfredshet med 

tilbudet. Det er god score - fra 4,2 til 4,6 - på alle spørsmål som omhandler 

elevenes trygghet og trivsel, sosial inkludering, ansattes kompetanse og 

ansattes imøtekommenhet. Dette er tall som er like gode som forrige 

undersøkelse i 2018. Brukerundersøkelsen er denne gang utvidet med flere nye 

spørsmål rettet mot bidraget AKS gir til generell faglig utvikling. Spørsmål 

knyttet til AKS sine aktiviteter rettet mot mål fra ny rammeplan, faglig utvikling 

og vise sammenheng med skolens undervisning scores fra 3,5 til 3,9. Dette er 

tilfredsstillende, men samtidig områder som skal utvikles frem mot neste 

undersøkelse. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar AKS-leders redegjøring om 

brukerundersøkelsen til orientering. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar AKS-leders redegjøring om 

brukerundersøkelsen til orientering. 

 

              

14/20: Orienteringssaker 

- §9a saker. Ingen 

- Foreldreundersøkelsen 2020. Informasjon sendes ut i god tid i forkant 

- Skolebehovsplan 2021 -2030 sendes på høring 1. april, med høringsfrist 

7. juni. DS vil kunne gi høringsuttalelse på neste DS-møte. 

- Ansettelser. Det er i løpet av februar ansatt en ny assistent og en fast 

vikar for lærer i pappapermisjon. Det er også ansatt en lærer som skal 

tiltre til høsten for lærer i fødselspermisjon. 

 

15/20 Eventuelt 

             Ingen 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor         DS leder 


