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                                                                                                              DS protokoll  

Til 

Driftsstyrets medlemmer 

Driftsstyrets varamedlemmer 

FAU-leder til orientering 

 

 

Til stede: Anita Lindahl Trosdahl, Anniken Hegna, Rachel Eide, Jan Rodney 

Gudbrandsen, Inger Kari T Ringstad. John Tore Norenberg (siste 15 minutter av 

møte). 

Forfall: Tor Henrik Kronen Sømme, Ståle Sonberg 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand, Øystein Sæbø 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Digitalt møte på Teams 

Møtetid: 19.05.2020 kl. 17.30 -  19.30 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: Mandag 21. september 

 

 

16/20: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

17/20: Godkjenne og underskrive protokoll av 02.03.2020. 

Protokollen ble godkjent. 

 

18/20: Budsjett skole og AKS 2020. 

Skole: 

Etter forrige DS – møte har rektor vært på møte med økonomisansvarlig i UDE for å få 

klarhet i hvorfor Ljan skole kommer så dårlig ut i budsjettildelingen. En av grunnene er 

at skolen får tildelt lønnsmidler tilsvarende gjennomsnittlig lønnstrinn 38 på ped.pers. 

Skolen har en gjennomsnittlig lønnstrinn for denne gruppen på lønnstrinn 40. Dette 

alene utgjør en differanse på ca 750.000 kroner. I tillegg har vi dyktige voksne 

assistenter som utgjør en høyere lønnskostnad enn om vi hadde hatt unge uerfarne 

assistenter. Disse to postene er hovedårsak til at vi kommer så skjevt ut 

budsjettmessig. UDE lovet å se på våre tall, men kunne ikke love ekstra bevilgninger. Så 

gikk Norge i koronastenging og alt har blitt satt på vent. Rektor vil etterlyse 

tilbakemelding fra UDEs økonomiavdeling.  



 

 

 2 

Driftsrapporten pr. 12.05.2020 viser den et mindreforbruk på kr 95.000,-.  Dette 

skyldes fortrinnsvis høyere sykelønnsrefusjoner enn forventet. Skolen har hatt økte 

utgifter i forbindelse med endret organisering som følge av Covid-19. Økt bemanning i 

klasserom, økt renhold, ekstra renholdsartikler har utgjort ca kr. 200.000,- I tillegg vil 

vi få tapte leieinntekter på ca kr. 100.000,- 

 

AKS:  

AKS har et merforbruk på 444 203 -  pr tertialrapport april grunnet oppholdsbetaling 

som ikke er fakturert og inntektsført for april. Utdanningsetaten vil kompensere tapte 

inntekter for stengte dager på AKS. Prognose pr 31.12 vil være 0 med den forutsetning 

at stengte covid -19 dager og gratis kjernetid 1 og 2 trinn blir kompensert fullt ut. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors redegjøring av budsjett på skolen og 

AKS til etterretning.  

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors redegjøring av budsjett på skolen og 

AKS til etterretning.  

 

19/20: Gjenåpning av skolen etter Covid - 19 stenging 

Mandag 27. april åpnet skolen for 1.- 4. trinn. Vi hadde i forkant av åpningen en 

planleggingsdag med alle ansatte på 1.-4.trinn der vi gjennomgikk rutiner og regler 

rundt smittevern og organisering. Ansatte på mellomtrinnet fikk samme informasjon før 

åpningen for 5-7. trinn. Det viktigste har vært å ha god håndhygiene, hold avstand og ha 

godt renhold. 

Småtrinnet har en kombinasjon mellom uteskole/uteaktivitet og undervisning i 

klasserommet, mens mellomtrinnet har en kombinasjon mellom undervisning i 

klasserommet og fortsatt hjemmeundervisning. Dette er organisert slik at smittehensyn 

er ivaretatt. Hender blir vasket før og etter alle aktiviteter, friminutt og spising. 

Elevene er flinke til å følge håndvaskrutiner og skolens inndelinger av uteområder for 

kohorter. Vi ser det til tider kan være vanskelig for elevene å holde god nok avstand. 

Vi har måttet øke bemanningen etter gjenåpning for å ivareta smittevernhensyn. Har 

økt med nesten en lærerstilling og ekstra renholder i 50% stilling. Vi har i tillegg hatt 

ekstra utgifter på renholdartikler og antibac produkter som vi trolig ikke vil få 

kompensert. 

Uke 18 og 19 hadde AKS åpningstid på til 16.00. Dette er blitt endret til 15.00 da det 

ble krevende for elever og ansatte å forholde seg til det strenge regime med hensyn til 

håndhygiene og ingen blanding av de ulike gruppene/kohortene. Åpningstid til 15.00 på 

AKS samsvarer med åpningstiden til barnehager og naboskoler. Føringer fra kommune 

og Utdanningseten gir anledning til å redusere åpningstid på AKS selv om det 

faktureres med vanlige satser for mai og juni. Foresatte får trekk i oppholdsbetalingen 

for stengte dager på AKS i mars og april. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors redegjørelse til orientering 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors redegjørelse til orientering 

 



 

 

 3 

20/20: Møteplan 2020/21.  

Mandag 21.09.2020 

Tirsdag 24.11.2020 

Mandag 18.01.2021 

Mandag 08.03.2021 

Onsdag 19.05.2021 

 

Rektors innstilling: Møteplan 2020/21 godkjennes. 

Driftsstyrets vedtak: Møteplan 2020/21 godkjennes. 

 

 21/20: Orienteringssaker 

- §9a saker. Ingen nye saker meldt. 

- Foreldreundersøkelse 2020 utsatt på ubestemt tid 

- Skolebehovsplan 2021- 2030 utsatt til 2021 

- Nye ansettelser: 2 nye lærere er ansatt på 2.trinn. En assistent på elever 

med spesielle behov har fått forlenget kontrakt ut neste skoleår. En lærer 

slutter, og en lærer er i fødselspermisjon. 

- Grunnet covid- 19  vil AKS avlyse alle organiserte aktiviteter i 

sommeråpne uker som krever offentlig transport, inkludert den 

tradisjonsrike turen til Tusenfryd for 4. trinn. Dette etter anbefalinger fra 

Utdanningsetaten. I tillegg er førskoledagen avlyst, de ordinære 

sommeravslutningene avlyses, men det vil fortsatt arrangeres en verdig 

avslutning for 7. trinnselevene og deres foresatte.  

- Skolen planlegger for ordinær oppstart høsten 2020, med 

planleggingsdager 10. – 14. august, der AKS også har plandager 10. – 11. 

august. Første skoledag etter sommerferien er mandag 17. august. 

 

 

22/20 Eventuelt 

             Ingen saker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor         DS leder 


