Lambertseter videregående skole
Referat
Til stede:

Kjell Ribert (leder), Rune Eriksen, Hilde Marit Kvile, Sahra Yusuf (elevrådsleder),
Thea Bauer Jacobsen (vara elevrepresentant), Morten Stigen (A), Hanne
Sundelin-Sagdahl (A), Siv Jacobsen (L), Roy Dorholt (L), Glenn Falch (Adm. Leder,
stilte til og med sak 11), Ingrid Vaage (leder E-team, stilte på sak 14)

Møtegruppe: Driftsstyret
Møtested:

Nettmøte i Teams

Møtetid:

8. mars 2021, klokken 17:00

Saksbeh:

Siv Jacobsen

Sak 9/21 –

Godkjenning av dagsorden og godkjenning av referat fra møtet 18.01.2021
Kommentar: Leder Kjell Ribert refererte til sak 2/21 fra forrige møte. I referatet
står det at Driftsstyret skulle vurdere på neste møte om de skulle gå ut med en
bekymringsmelding rundt vårens eksamensgjennomføring. Siden eksamen nå
delvis er avlyst og det ikke har kommet noen forslag fra medlemmene i
mellomtiden, så utgår denne saken.
Vedtak: Driftsstyret godkjente dagsorden og referat fra forrige møte.

Sak 10/21 –

Årsregnskap 2020 og fullstendighetserklæringen (vedtakssak)
Glenn Falch og Siv Jacobsen orienterte om Årsregnskapet 2020 og innholdet i
Fullstendighetserklæringen.
Vedtak: Driftsstyret tar fullstendighetserklæringen og årsregnskap 2020 til
etterretning.

Sak 11/21 –

Disponering av mindreforbruk 2020 (vedtakssak)
Glenn Falch orienterte om hva skolen ønsker å bruke mindreforbruket til
skoleåret 2021. Dette er om lag 3,5 millioner kroner. Skolens ønsker om bruk er
også drøftet med de tillitsvalgte blant ansatte.
Noen tiltak må skolen bruke midler til. Dette er midler satt av til øremerkede
prosjekter, prosjekt Palestina, tilført ekstra midler Lambert 2023 og allerede
igangsatte tiltak koblet til oppfølging av elever i matematikk.

Osloskolen

Skolens ønsker også å bruke midler til merarbeid/overtid pga covid-19,
læremidler Fagfornyelsen, kompetanseheving Fagfornyelsen, vinter/påske/høstskole, frikjøp ledelse i innføring av Visma, oppgradering tilrettelagt avdeling og
bistand og investering i kantina. Resten av midlene ønsker skolen å holde av til
skolens handlingsrom.
Kommentarer fra DS: Fint at skolen ser utfordringer i forkant og at skolen setter
av midler til dette.
Vedtak: Driftsstyret vedtok skolens forslag til disponering av mindreforbruk
Sak 12/21-

Lambertseter 2023 – visjon og misjon (orienteringssak)
Siv Jacobsen orienterte kort om prosessen i utarbeidelsen av visjon og misjon til
Lambertseter 2023 og foreløpig resultatet av prosessen.
Skolens visjon er «Vi skaper bevegelse»
Misjonssetningene er utdyping av underpunktene «Vi beveger elever», «Vi
beveger kroppen», «Vi beveger hjertet», «Vi beveger hodet» og «Vi beveger
verden»
Vedtak: Driftsstyret tok saken til orientering

Sak 13/21 –

Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak)
•

•

•

Elever
o Elevene orienterte om hva elevrådet har gjennomført av ulike
tiltak siden forrige møte. Elevene orienterte også om hvordan de
spiller inn i skolens organisering av skoledagene.
Ansatte
o Øvrige ansatte: Meldes om at man generelt har det bra.
o Pedagoger: Man har akseptert at korona er en del av hverdagen.
Lærere er lei, men aksepterer det. Nå er det sluttvurdering som
opptar de fleste. Det er et komplisert puslespill og det er ulike
ønsker blant pedagoger. Mange lærere savner det sosiale
aspektet i hverdagen.
Ledelse
o Har fått inn søkertallene for skolen 2021-22. For ST så har vi flere
søkere i år enn i fjor. Det er ikke på linje med søkertallene for to
år siden, men dette var det beste resultatet vi har hatt.
Søkningen på ID litt ned fra året før, men dette er mer normale
tall for LVG når vi ser søkertallene over tid.

o Melder om en krevende og kompleks hverdag. Det er mange
krevende oppgaver som ledergruppen arbeider med. Ledere
kjenner også på den spagaten man står i nå der en skal drive
skolen framover, samtidig som det er mange utfordringer som
koblet til nåtid som må løses fortløpende.
Vedtak: Driftsstyret tok saken til orientering

Sak 14/21 –

Tilbakemelding om etterlevelse av internkontrollen etter § 9A i
opplæringsloven, (orienteringssak)
Ingrid Vaage, leder for E-team, orienterte om hvordan elevene har det i covid-19
sett fra E-team sitt ståsted.
•
•

•
•
•
•

Det går generelt bra med de fleste, men skolen ser også at det er en del
elever som har store utfordringer grunnet covid-19
Faglig er det bekymringsfullt for flere elever enn vanlig. Det er 10-12
stykker av elever som står i fare for å droppe ut (vanligvis 3-5 stykker).
Utfordringen er størst innen realfagene og spesielt matematikk.
Noen elever opplever helseangst
Mange elever utrykker at de savner det sosiale
Flere elever enn vanlig mangler motivasjon for skole.
Hva gjør skolen for å bøte på dette
o Har et system for å fange opp bekymringene. Både de faglige og
det psykososiale.
o Satt inn 3 ekstra lærere i matematikk på ettermiddagene
o Opprettet en ekstra gruppe i matematikk 1P
o Har en ekstra lærer som følger opp matematikkfagene på alle
nivåer
o Tillatt elever å bytte fra vanskeligere realfag til et enklere realfag
helt fram til nå. For eksempel bytte fra S1 til 2P.
o Flere tutorer tilgjengelig (både digitalt og på skolen). Her melder
elevrepresentantene om at tilgjengeligheten til tutorer er bedre
enn før.
o Arrangerte vinterferieskole som både dekket et sosialt behov og
hadde et tilbud innen alle realfagene (5-7 elever møtte opp i
hvert fag)

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering

Sak 15/21 –

Eventuelt
Ingen saker er meldt inn

Sak 16/21 –

Evaluering av møtet v/ driftsstyrets leder.
Kommentarer på runden:
•
•
•
•

Godt strukturert møte
En agenda og møteledelse som åpnet opp for at det ble mer ro over
behandling av sakene og alle fikk sagt det de hadde på hjertet
Alle deltagerne kommer til ordet, og det kjennes trygt å si noe på møtet
Flere likte spesielt at Ingrid Vaage deltok på møtet

