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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.  

Forfall: John Tore Norenberg 

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand, Øystein Sæbø 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 21.01.2020 kl. 17.30 -  18.30 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: mandag 02. mars 2020 kl. 17.30 – 19.30 

 

 

01/20: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

02/20: Godkjenne og underskrive protokoll av 19.11.2020 

Protokollen ble godkjent. 

 

03/20: Konstituering – med forbehold om oppnevnelser 

Rektors innstilling:Driftsstyret konstituerer seg på møtet.             

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyreleder Anita Lindahl Trosdahl gjenvelges 

 

04/20: Budsjett skole og AKS 2020 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til budsjett på skolen og 

AKS. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak:  

Driftsstyret godkjenner rektors forslag til budsjett på skole og AKS, men ønsker å 

tillegge følgende merknad: 

«Driftsstyret ved Ljan skole ønsker å bemerke at rammen for det budsjettet som ble 

godkjent 20.1.2020 ikke anses tilstrekkelig for forsvarlig drift for skolen i 2020. Det 

vedtatte budsjettet er ikke tilstrekkelig for å kunne innfri lærenormen fra august 2020. 
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Budsjettet dekker heller ikke driftsmidler til renholdsartikeler, kontorpapir, telefon og 

porto, grunnleggende undervisningsmateriell som blyanter og kladdebøker eller IKT, 

utstyr, inventar. Det at det reelle behovet for forsvarlig drift i 2020 vil være en økning 

på rammen på minimum 1,3 million kroner, fordelt på ca 0,5 millioner til å kunne innfri 

lærernormen fra august 2020 og øvrig til driftskostnader. De siste to år har Ljan skole 

fått tildelt diverse ekstra midler i løpet av skoleåret. Dette har gitt skolen noe 

handlingsrom, men Driftsstyret mener denne måten å tildele midler gjør budsjettering 

og planlegging vanskelig og at det må legges til grunn at rammetildelingen skal dekke 

lønnsutgifter og nødvendig drift»   

  

05/20: Strategisk plan 2020 

Skolens ledelse har med utgangspunkt i Utdanningsetatens strategiske kart jobbet i 

fellesskap med skolens ansatte for å utforme skolens strategiske plan for 2020. Den 

strategiske planen er et resultat av innspill fra både plangruppe, MBU og personalet, og 

personalet har blitt enige om hvilke satsingsområder skolen må ha fokus på kommende 

periode.  

Rektor gikk gjennom planens risikovurderinger og tilhørende tiltak. I årets strategiske 

plan har skolen prioritert noen få, viktige områder vi mener er avgjørende for elevenes 

faglige og sosiale utvikling. Arbeid med den nye læreplanen Fagfornyelsen vil være 

vesentlig i alle tema vi fokuserer på kommende periode. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til Strategisk plan 2020 – 

2023. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til Strategisk plan 2020 

– 2023 

 

06/20: Orienteringssaker 

- Antall §9a saker. Ingen 

- Sykefraværsstatistikk for skole og AKS i 2019: Skolen har hatt et 

gjennomsnittlig fravær på 5,44%. AKS har et gjennomsnittlig fravær på 12,61% 

grunnet flere langtidssykmeldinger. 

                       

07/20: Eventuelt 

Ingen saker meldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor         DS leder 


