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                                                                                                                    DS protokoll 
Til 
Driftsstyrets medlemmer 
Driftsstyrets varamedlemmer 
FAU-leder til orientering 
 

 
Til stede: Jan Rodney Gudbrandsen, Anniken Hegna, Ståle Sonberg, Arve Edvardsen,  
Anita Lindahl Trosdahl, Mette Ann Hübert, vara Tor Henrik Sømme stilte for Anette Fuglesang 
Forfall: Tone Gustavsen 
Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 
Møtested: Møterommet 
Møtetid: 18.05.2017 kl. 17.30 - 19.30 
Referent: Berit Lohne 
Neste DS møte: 18.05.2017 kl. 17.30 - 19.30 
 

 
18/17: Godkjenne sakliste. 
 Innkallingen og sakslisten ble godkjent med følgende kommentarer og endringer: 
 
Sak 25/17 utsettes grunnet rektor Annette Haslunds fravær. Arve Edvardsen poengterte at det 
ikke bør gå for lang tid før skolering gjennomføres. Han ba også om at Driftsstyrets 
reglementet sendes Driftsstyremedlemmene. 
Driftsstyrets vedtak: Sekretær sender Driftsstyrets medlemmer reglement for Driftsstyrer 
 
19/17: Godkjenne og underskrive protokoll av 01.03.2017 
Protokoll av 01.03.2017 ble godkjent og underskrevet. 
Det ble foreslått av Arve Edvardsen at protokollen sendes ut til Driftsstyreleder som gir en 
foreløpig godkjenning. Denne legges ut på skolen hjemmeside slik at den blir tilgjengelig for 
offentligheten tidligere.  
Driftsstyrets vedtak: Foreløpig protokoll fra Driftssyremøtene legges ut på skolen hjemmeside 
før endelig godkjenning. 
 
  
20/17: Budsjettoppfølging skole og AKS 
Skolens prognose pr. 31.12.2017 viser et lite mindreforbruk.  Skolen vil, i henhold til vedtak i 
DS 01.03.2017, bruke mindreforbruket fra 2016 til innkjøp av nye elev-PC'er, smartbord, nytt 
læreverk i matematikk for 1. - 7. trinn og inventar.  Det forventede mindreforbruket på 
lønnsmidler skyldes at to lærere i permisjon, som forventes tilbake i mai, har vært tatt med i 
lønnsbudsjettet for et helt år. Den ene læreren har hatt ulønnet permisjon og den andre har vi 
mottatt refusjon for.  Mindreforbruket på lønn er i stor grad overført til driftsbudsjettet. 
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Forventet prognose pr 31.12.17 er estimert til et mindreforbruk på kr 83.000.- 
 
Arild Edvardens mente en slik budsjettjusteringen må behandles og godkjennes av 
driftsstyreskolen.  
Driftsstyrets vedtak: 
Skolen legger frem forslag til budsjettjustering på neste Driftsstyremøte. 
 
AKS.  
Det positive avviket hittil i år pr mars kr 66 349.- skyldes hovedsakelig mindre utbetalt lønn til 
assistenter hittil i år (inkludert sosiale kostnader) enn hva periodisering i budsjett generer. Det 
er satt av midler til overtidsbetaling til assistenter i budsjett 2017, men dette betales 
etterskuddsvis pr måned.. Periodiseringen i budsjettet for hele 2017 tillater avvik pr måned 
som slår positivt ut på lønn og sosiale kostnader, men vil utjevnes gjennom året. 
 
Driftsstyrets vedtak:  
Driftsstyret tar AKS-leders redegjørelse til etterretning. 
 
21/17: Foreldreundersøkelsen  
Foreldreundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres for første 
gang i Osloskolen. 
Utdanningsetaten har valgt ut spørsmål i forhold til trivsel, støtte fra lærerne, trygt miljø, 
krenkelser, mobbing på skolen, informasjon fra skolen, dialog og medvirkning, kjennskap og 
forventninger til utviklingssamtalene. 
 

Antall inviterte  Antall svar  I prosent  

Nasjonalt (Vår 2017)  95 365  42 798  44,9%  

Oslo (Vår 2017)  67 594  33 660  49,8%  

Ljan skole (Vår 2017)  325  190  58,5%  

 
Fung. rektor redegjorde for funn i undersøkelsen.  

 Ljan skole ligger på snitt eller over snitt på de fleste spørsmålskategorier i forhold både 
til Oslo og Nasjonen. 

 Resultater med svakere resultater enn snitt finner vi på spørsmål om hvor fornøyd 
foresatte er med håndteringen av hendelser, dog ikke på alle. 

 Resultater med sterke resultater er foresattes opplevelse av å bli tatt godt imot av 
skolen ved henvendelser, og foresattes opplevelse av at elevene får god støtte fra 
læreren. 

 
På spørsmål fra Arve Edvardsen om det er mulig å få ut sammenlignende resultater fra 
naboskolene svarte fung. rektor Berit Lohne benektende, men opplyste om at det kan komme 
mer detaljerte analyser fra Utdanningsetaten senere. Arve Edvardsen ba skolen om å 
oppfordre foresatte til deltagelse ved kommende undersøkelser. 
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Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av foreldreundersøkelsen til 
etterretning. 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra 
foreldreundersøkelsen til etterretning.  

 
22/17: Endelig rammetimetall 2017-2018 
Skoleåret 2015-2016 hadde 21,19 årsverk i rammetimetallet.  
Skoleåret 2016-2017 hadde 20,16 årsverk i rammetimetallet. 
I forslaget til rammetimetall 2017-2018 er det lagt inn en økning til 20,95 årsverk grunnet 
statlig satsing tidlig innsats 1.-4. trinn. Tildelingen på kr 754 000.-  kom i februar og er for hele 
skoleåret. 
Det er usikkerhet knyttet til tildeling 01.09.17 på følgende områder: 
 

 Faktisk elevtall på 1. trinn 

 Antall vedtak FTN 

 Beløpsstørrelsen på tildeling elev med særskilt elevpris 
 
Oasen videreføres og all spesialundervisning og forsterket norskundervisning gjennomføres 
aldersblandet. I årets rammetimetall er det lagt opp til å kunne gjennomføre lesekurs i 
perioder på trinn ved behov. 
 
Rektors innstilling: Driftsstyret støtter rektors forslag til endelig rammetimetall 2017-2018 
Avstemning: Enstemmig 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til endelig rammetimetall for 
skoleåret 2017 - 2018 
 
 
23/17: Skolens faglig resultat – vårens statlige kartlegginger 1.-3. trinn 
Kartleggingsprøvene undersøker om det er enkeltelever som trenger ekstra oppfølging og 
tilrettelegging i opplæringen. Resultatene fra prøvene gir informasjon om elever som befinner 
seg rundt eller under en definert bekymringsgrense. Kartleggingsprøvene skiller seg fra 
nasjonale prøver som gir informasjon om elever på alle nivåer. 
Kartleggingsprøvene er utarbeidet vår 2014. Bekymringsgrensen er satt ut fra nasjonale 
resultater og en på forhånd definert forventning om at 20 % er i bekymringssonen. Det er 
viktig at denne bekymringsgrensen ikke tolkes absolutt. En elev som havner like over 
bekymringsgrensen, kan likevel trenge tilpasset oppfølging.  
Statlig kartlegging er et redskap for å følge opp enkelteleven og avdekke misoppfatninger eller 
områder det må jobbes målrettet med. Trinnet har i samarbeid med ledelsen utarbeidet 
tiltaksplan for alle enkeltelever i bekymringssonen. 
 
Normalklassen har 20 % i bekymringssonen. Ledelsen vurderer resultatene på systemnivå  
 

Kort oppsummert 
Gjennomført i perioden mars/april 
Skolens resultater ligger for det meste over eller på gjennomsnitt i Oslo og skolegruppe A. 
Svært få under bekymringsgrensen på 1. trinn i regning 
Svakest resultat er engelsk lesing 3.trinn  
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Tiltak på systemnivå: 
 

1. Resultatmøte med rektor og ressursteamleder 
2. Informasjon til foresatte med elever i bekymringssonen 
3. Alle teller for å avdekke misoppfatninger 
4. Lesekurs for aktuelle elever 

 
Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors gjennomgang av resultatene fra statlig kartlegging 
til etterretning. 
Avstemming: 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors redegjørelse til etterretning.       
 
24/17: Møter i driftsstyret skoleåret 2017-2018 
§2-4 i ”Reglement for driftsstyrene i Oslo”, fastsetter at møter i driftsstyret skal finne sted på 
tidspunkter som er vedtatt av driftsstyret selv, eller når driftsstyrets leder finner det påkrevet 
eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 

Rektors innstilling 
Det avholdes møter i driftsstyret ved Ljan skole følgende datoer skoleåret 2017-2018: 

Tirsdag    19.  September 2017 (Mnd rapport pr. 2.tertial tilgjengelig ca. 15.09.2017)   kl. 17.30-19.30 
Onsdag    15.  November 2017 (Strategisk plan og budsjett)  kl. 17.30-19.30  
Torsdag   18.  Januar2018       kl. 17.30-19.30 
Torsdag   01.  Mars 2018 (Fullstendighetserklæring sendes 07.03.18) kl. 17.30-19.30 
Torsdag   18.  Mai 2018       kl. 17.30-19.30 
 
Det ble gjort følgende endringer i møteplanen: 
Tirsdag 19. september 2017 endres til 25. september 2017 kl 17.30 - 19.30 
Onsdag 15. november 2017 endres til 14. november .2017 kl 17.30 - 19.30 
 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner korrigert møteplan. Sekretær sender ut en 
oppdatert oversikt over møtetidspunktene til Driftsstyremedlemmene. 
 
25/17: Driftsstyrets rolle 
Driftsstyrets vedtak: Saken utsettes 
 
26/17: Høring skolebehovsplan 2018-2027 
Område 14 Nordstrand er beskrevet på side 47-49. Nordstrand videregående skole er 
omstrukturert til fire klasserekker skolestart 2014. Nordseter ungdomsskole vil bruke disse 
lokalene til erstatningslokaler under rehabilitering.  
Nordstrand ungdomsskole planlegges å åpne som en egen skole til skolestart 2019. 
Det forventes elevtallsvekst i området og det forventes underkapasitet på Ekeberg, 
Bekkelaget og Brannfjell skoler. Lambertseter skole planlegges utvidet på ungdomstrinnet i 
2023. 
FAUs høringssvar, kort oppsummert. 

FAU er positive til kapasitetsutvidelse i vårt område. Signaliserer ønske om stabile 
områdeinndelinger og forutsigbarhet ved overgang til ungdomsskole. Positivt at våre elever 
går samlet over til Nordseter skole. Viser til nærskoleprinsippet, og ber om at plan for økt 
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kapasitet for området kommer tidlig i gang for å unngå midlertidige og delte løsninger mot 
slutten av planperioden med mulig underkapasitet på ungdomstrinnet. 

Etter Driftsstyrets mening er det mest korrekt at det er Driftsstyret ved Ljan skole står som 
avsender av høringsuttalelsen, samordnet med FAU. 

Rektors innstilling: Driftsstyret støtter FAUs forslag til høringsuttalelse 
Avstemming: Enstemmig  
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret stiller seg bak FAUs høringsuttalelse. Driftsstyret står som 
avsender av den koordinerte uttalelsen fra skolen. 
 
27/17: Orienteringssaker 

 Antall §9a3 saker pr 18.05.17 er fire. 

 Antall elever 1. trinn skoleåret 2017-2018 er pr 18.05.2017 femtitre. 

 Informasjonshefte Ljan skole. Fungerende rektor har ikke deltatt i arbeidet med 
informasjonsheftet og har derfor ikke førstehåndsinformasjon om status. Intensjonen 
er at dette skal være klart til skolestart 2017 

 Trafikkagent. Aksjonene er ikke avsluttet, men skole har fått statusrapport fra 
Bymiljøetaten. Deltagelsen har ikke vært så stor blant våre elever. Et par steder 
utmerker seg som uoversiktlige i elevenes registreringer. 

 Smartklokker og mulig utfordringer ved bruk i skolen ble tatt på siste FAU-møte. Skolen 
har ikke hatt utforinger knyttet til dette, men FAU foreslo å legge inn et lite tillegg i 
teksten ved mobilbruk-reglene på skolen slik at reglene også omfatter smartklokker. 

 ?? 
  
27/17: Eventuelt 
Ny høringsinvitasjon om videregående skole og spesialavdelinger.  
Høringen ble sendt til Driftsstyremedlemmene i forkant av møtet. Driftsstyret vurdering er at 
høringen ikke er aktuell delta på for Ljan skole 
 
Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret avstår fra videre behandling av høringsinvitasjonen og tar 
innholdet til etterretning. 
Avstemming: Enstemmig 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Rektor         DS leder 
 


