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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, Jan Rodney Gudbrandsen, Inger Kari T Ringstad. John Tore 

Norenberg, 

Forfall: Ingen. Thor Henrik deltok siste del av møte. 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand, Øystein Sæbø 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 19.11.2019 kl. 17.30 -  18.30 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: mandag 20. januar 2020 kl. 17.00 – 19.00 

 

 

31/19: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

32/19: Godkjenne og underskrive protokoll av 23.09.19 

Protokollen ble godkjent. 

 

33/19: Budsjettoppfølging skole/AKS 2019 

Rektor og AKS leder gikk gjennom status økonomi pr. oktober periode for begge 

koststeder.  

Skolen ligger an til å få et mindreforbruk på nesten 1 600 000 kr ved årets slutt. 

Skolen har i høst fått økt sykelønnsrefusjon enn budsjettert, en mindre 

elevtallsnedgang enn forventet, samt innstallering av innbruddsalarm må 

utsettes. Vi har oppgradert både inventar, læremidler og 

konkretiseringsmateriell betydelig i løpet av høsten, til stor glede for både 

elever og ansatte. 

 

AKS budsjett viser et mindreforbruk på 282 481 kr pr oktober periode. Det 

skyldes i hovedsak færre oppsigelser og endringer av plasser gjennom 2019 enn 
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antatt i budsjett. Økte sykelønnsrefusjoner og driftsmidler som ikke er benyttet 

bidrar til mindreforbruket. Antatt prognose pr 31.12 justeres opp til et 

mindreforbruk på 150 000 kr pr 31.12 da kompensasjon for gratis kjernetid nå 

er justert inn i budsjettet. Kompensasjonen er gitt på bakgrunn av 2018 telling 

hvor vi hadde 4 flere elever og bidrar til å øke mindreforbruk og prognose 

31.12. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors budsjettorientering på 

skolen og AKS. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors budsjettorientering på 

skolen og AKS. 

 

34/19: Evaluering Status strategisk plan 2019, skisse 2020 

Vi har jobbet systematisk med felles forståelse for sosial kompetanse, både på 

skolen og AKS siste året for å vise sammenheng og kontinuitet for elevene. Vi 

har hatt flere økter sammen med hele personalet. Vi ser at elevene responderer 

på at skolens ansatte har lik praksis når det gjelder skoleregler både i friminutt, 

timer og på AKS.  

Skolens ressursteam har utarbeidet en oversikt over hvilke kartleggingsverktøy 

vi har på skolen og hva vi eventuelt trenger. Vi må fortsatt jobbe for å lage 

tydeligere rammer rundt underveisvurdering og hvordan man kan avdekke 

lærevansker. 

Skisse til neste års plan: 

Implementering av fagfornyelsen vil være en naturlig del av arbeidet kommende 

skoleår. Vi ser at innholdet i overordnet del til Fagfornyelsen samsvarer med 

tenkeskolens verdisyn på elevaktivitet, elevsyn, refleksjoner og metakognitiv 

tenkning. Gode grunnleggende ferdigheter er det viktigste og mest avgjørende 

for at våre elever skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring.  

 

Utkast til neste års strategiske plan behandles ii driftsstyremøte 20.01.2020. 

Brev fra UDE om arbeidet med strategisk plan ligger vedlagt protokollen. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors informasjon til orientering 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors informasjon til orientering 

 

35/19: Orienteringssaker 

- Antall §9a saker. Ingen. 

- Oppnevning av nye DS medlemmer fra 01.01.2020 (ansatte og foresatte). 

Det ble tatt en gjennomgang av medlemmenes status. Inger Ringstad har 
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sittet i DS kun for inneværende år, men tar gjenvalg som 

ansattrepresentant for et år til. 

- Fagfornyelsen. Fagfornyelsen ligger nå tilgjengelig på Udir sine sider. 

Overordnet del viser hvilke verdier og prinsipper som skal prege skolen i 

tillegg til de spesifikke fagplaner. 

- Oppfølging av nasjonale prøver. Resultatene finnes på MinOsloskole.no. 5. 

trinnslærerne har sammen med ledelsen gått gjennom resultatene og 

setter inn egnet tiltak for å styrke enkeltelever/grupper av elever.  

- Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen 2019. Undersøkelsen er ikke 

avsluttet. Den gjennomføres digitalt på alle trinn. Gjennomgås på neste 

DS-møte. 

- Nye ansatte 2019. Frida Vesseltun ble ansatt som assistent både på skole 

og AKS fra 7. oktober. Det er utlyst en lærerstilling fra 01.01.2020. Den 

vil utlyses på nytt grunnet lite respons og få søkere. 

- Kort resyme fra årets jubileumsfeiring. Ljan skole gikk først i årets 17.mai 

tog. Vi hadde en strålende Jubileumsforestilling før sommeren og har hatt 

en vellykket jubileumsfest 26.09 på skolen. I forbindelse med bokuken 

arrangerte vi en "Gammeldagsdag" 7. november hvor elever og ansatte 

gikk kledt som i gamle dager. Dagen ble gjennomført etter "gammeldags" 

undervisning og rutiner og var vellykket både for store og små.. 

- Møtetider våren 2020. 20. januar kl. 17.00 – 19.00 (OBS! merk tiden), 2. 

mars kl. 17.30 og 19. mai kl. 17:30. 

- Levende julekalender på Ljan skole. Ljan skole arrangerer også i år en 

levende julekalender hvor det hver dag skjer forskjellige aktiviteter 

knyttet til høytiden. F. eks sanger i skolegård, alle kler seg i rødt en dag 

osv. 

- Brukerundersøkelse AKS desember 2019. Det åpnes for en ny 

brukerundersøkelse for AKS tilbudet i desember. Undersøkelsen har 

samme leverandør, spørsmål og form som undersøkelsene i 2016 og 

2018. Den er åpen for brukere å besvare mellom 2. desember og 

16.desember. 

 

36/19: Eventuelt 

Ingen saker meldt 

 

Vedlagt protokollen er også en presentasjon fra UDE vedrørende DS-opplæring 

og budsjettarbeid. 

 

 

 

Rektor         DS leder 


