
   

 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Ljan Skole 
  

 

 
 

 

    

Ljan Skole 

Gladvollveien 35 

Telefon : 22 75 46 00 

Telefax : 22 75 46 46 

  

    

1168  OSLO e-post: ljan@ude.oslo.kommune.no   

    

    
 

                                                                                                              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  

Administrasjon: Åsta Bjerkestrand, Øystein Sæbø 

Møtegruppe: Driftsstyret Ljan skole 

Møtested: Møterommet 

Møtetid: 23.09.2019 kl. 17.30 -  18.30 

Referent: Åsta Bjerkestrand 

Neste DS møte: tirsdag 19/11 2019 kl. 17.30 – 19.30 

 

 

25/19: Godkjenne sakliste. 

Innkallingen og saklisten ble godkjent.  

 

26/19: Godkjenne og underskrive protokoll av 27.05.19 

Protokollen ble godkjent. 

 

27/19: Budsjettoppfølging skole/AKS 2019 

Rektor og AKS leder gikk gjennom tertialrapport pr. august for begge 

koststeder.  

Skolen har et betydelig positivt avvik på 1 600 000- pr august. Dette skyldes 

bl.a midler til større innkjøp av inventar hvor skolen enda ikke har mottatt 

faktura. Utgiftene er periodisert, men ikke regnskapsført. AKS har et positivt 

avvik på 236 127 – pr tertialrapport august. Dette skyldes hovedsakelig færre 

oppsigelser av plasser og færre deltidsplasser innvilget gjennom vårsemester 

enn antatt i budsjett. I tillegg kommer et positiv avvik på sykelønnsrefusjon 

gjennom vårsemester. 
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Rektors innstilling: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til tertialrapport 

på skolen og AKS. 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til tertialrapport 

på skolen og AKS. 

 

28/19: Status strategisk plan 

Skolen er godt i rute med inneværende strategisk plan. Ressursslærere på 1- 4 

trinn er ansatt fra august og styrker satsingen på lese, skrive og 

regneferdigheter. AKS har vært med i prosjekt lesing, skriving og regning i 

forrige skoleår. AKS ansatte gir elevene på AKS støtte til læring gjennom 

lekpregede og praktiske aktiviteter som følge av deltagelse i prosjektet. Når det 

gjelder aktivitetsplikten har skolen gjennomgående gode resultater på elev- og 

trivselsundersøkelser. Kartlegging av elevenes faglige nivå er et område skolen 

kan bli bedre på. 

 

Rektors innstilling: Driftsstyret tar rektors informasjon til orientering 

Avstemning: Enstemmig 

Driftsstyrets vedtak: Driftsstyret tar rektors informasjon til orientering. 

Rektor inviterer Driftsstyret til å komme med innspill til neste års strategiske 

plan, innen neste møte. 

 

 

29/19: Orienteringssaker 

- Elevtall 2019/2020. Elevtallet er i dag 323, ti mindre enn i fjor. 

- Antall §9a saker. En ny sak. 

- Tettere samarbeid skole/AKS. Det er for innværende skoleår opprettet 

ukentlige kontaktmøter for informasjonsflyt mellom AKS ledere og 

kontakt- og ressurslærere på 1- 4 trinn. 

- Oppussing og utbedring 2019. Nytt gulv i musikkrom er lagt, sløyden har 

fått slipt og pusset gulvet. Alle vinduer på skolen er malt i løpet av 

sommeren. Skolen har fått rehabilitert skolekjøkkenet. Administrasjonen 

har fått nytt inventar. 

- "Tegn mer –regn bedre". Dette er en skolerettet innsats fra UDE mot 

matematikkfaget. Alle lærere har vært på kurs i august og fellestid blir 

brukt til å følge opp. Satsningen kan sees i sammenheng med 

fagfornyelsen. 

- Fagfornyelsen. I forhold til tidligere planer, bruker vi vesentlig mer tid på 

å sette oss inn i den overordnet del. Den som omhandler skolens praksis, 

prinsipper for læring og arbeidet med å etablere et felles elev- og 
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verdisyn for ansatte. Viktig at alle ansatte har et omforent elevsyn og 

læringssyn. De spesifikke fagplanene kommer rundt 1. november. 

- Jubileumsfest 26. september. Det arrangeres fest denne dagen for å feire 

skolens 125- års jubileum. Festen avholdes ute i skolegården hvor det 

rigges til en stor scene. Ordfører Marianne Borgen kommer og det blir 

underholdning på scenen fra bl.a skolens korps og elever. 

 

 

30/19: Eventuelt 

Ingen saker meldt. Det ble tid omvisning i de nyrehabiliterte rommene på skolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor         DS leder 


