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  www.lambertseter.vgs.no  

 

Møtereferat 

 

 

Til stede: Karianne Uddmo Ask, Morten Stigen (v), Ali-Zamin Khan, Karen Joanna Melby 

Myhre og Trude Jahren 

Forfall: Ina Nilsen, Martin Langvandslien, Tone Killi Brataas, Albert Einarsson  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Lambertseter videregående skole, Cecilie Thoresensvei 6 

Referent: Siv Jacobsen 

Telefon: 92 88 43 78 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Mandag 6. mars kl 17.00 

 

 

Sak 10/17 –  Godkjenning av dagsorden og referat fra møtet 17.01.2017 

De eksterne representantene meldte ikke sitt forfall i forkant, og hadde derfor ingen vara til å 

representere seg i møtet. Men, da over 50% av driftsstyrets representanter er tilstede, er DS 

allikevel beslutningsdyktig. 

 

Dagsorden godkjent. 

 

Sak 11/17 -  Tilbakemelding om etterlevelse av internkontrollen etter § 9 A i 

opplæringsloven, (fast orienteringssak) 

Det er ikke fattet §9A-vedtak siden forrige møte i DS.  

 

Sak 12/16 -  Årsregnskap 2016 og fullstendighetserklæringen (vedtakssak) 

Årsregnskapet og fullstendighetserklæringen ble gjennomgått. Skolen sørger for innsendelse av 

signerte papirer innen fristen 7. mars. 

 

Vedtak: Driftsstyret behandlet og vedtok årsregnskapet samt tok fullstendighetserklæringen til 

etterretning. 

 

Sak 13/17 - Disponering av mindreforbruk 2016 (vedtakssak) 
Ledelsen presenterte hovedpunktene i sakspapirene.  

 

Vedtak: Skolens mindreforbruk pr 31.12.2016 disponeres slik (alle tall i hele 1000): 

 

Oppgradering elevsenter, møblering og bokskap    550 

Personalseminar   200 

Lederrekruttering og -utvikling   100 

Ekstern kommunikasjon   150 

Disponering til prosjekter    400 

Tiltak i årsplanen (budsjettreserve)  1 408 
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Sak 14/17 - Statusrapport fra ansatte, elever samt ledelsen, (orienteringssak) 

Ansatte: Ansattes vararepresentant stilte på kort varsel, og hadde ikke kunnet forberede noe 

fremlegg. 

 

Elever: Elevrådet er nettopp tiltrådt, og skal ha en prosess med tillitsvalgte for å prioritere de 

viktigste sakene det skal arbeides med fremover. Elevrådet jobber med å få skolegensere med 

skolens nye logo. Elevrådet lurer på om kantinen kan utvide eller forskyve sin åpningstid til kl 

14.15. Rektor tar forespørselen videre med rette vedkommende. 

 

Ledelsen: Det jobbes med skisser til fysiske løsninger for elevsenteret. Interiørarkitekt bistår 

skolens ledelse og arbeidsgruppen med råd og skisser til både elevsenter og fellesarealer som skal 

ha flere sitteplasser.   

 

To nye avdelingsledere er tilsatt: 

Gard Andresen – avdelingsleder realfag. Tiltrer stillingen 1. mai 2017 

Thomas Petterson – avdelingsleder samfunnsfag. Tiltrer stillingen 1. juni 2017 

 

Sak 15/17 - Fastsettelse av møteplan for DS i 2017  
 

Mandag 8. mai 2017 

Mandag 11. september 2017 

Mandag 6. november 2017 

Mandag 15. januar 2018 

 

Sak 16/17 – Eventuelt 

 

Ingen saker til eventuelt. 


