Lambertseter videregående skole
Referat
Til stede:

Rune Eriksen (vikarierende leder), Gunn Kristin Vambheim, Lise Lillevold (V),
Håkon Tveitstøl (elevrådsleder), Martin Kvam Graftås (organisatorisk leder),
Morten Stigen (A), Jørgen Øverås (V), Roy Dorholt (L), Glenn Falch (sak 8/22, 9/22
og 10/22), Kristin Hove Pedersen (sak 11/22)

Møtegruppe: Driftsstyret
Møtested:

Lambertseter vgs, møterom 2. etg

Møtetid:

07.03.2022, klokken 17:00

Saksbeh:

Siv Jacobsen

Sak 8/22 –

Godkjenning av dagsorden og godkjenning av referat fra møtet 17.01.2022
Gjennomførte en kort introduksjonsrunde siden vi hadde med to nye
elevrådsrepresentanter.
Vedtak: Driftsstyret godkjenner dagsorden og referat fra forrige møte.

Sak 9/22 –

Årsregnskap 2021 og fullstendighetserklæringen (vedtakssak)
Glenn Falch orienterte om Årsregnskapet 2021 og innholdet i
Fullstendighetserklæringen.
Vedtak: Driftsstyret godkjenner fullstendighetserklæringen og årsregnskap
2021.

Sak 10/22 –

Disponering av mindreforbruk 2021 (vedtakssak)
Glenn Falch orienterte om skolen innstilling på bruk mindreforbruket til
skoleåret 2022. Dette er om lag 5,4 millioner kroner, og i skolens forslag ligger
det forslag på å disponere ut ca. ut 3,5 mill. for skoleåret 2022.
Skolen ønsker å bruke midlene på arbeidsmiljø ansatte, innføring av
fagfornyelsen, herunder innkjøp av nye læremidler, elevenes psykososiale miljø,
øke fullføre og bestå, informasjonsarbeid og nødvendig vedlikehold og

Osloskolen

oppgraderinger av bygg/rom. I tillegg har skolen søkt om, og fått tildelt, 800 000
for å øke gjennomføringen av elever i lys av pandemien.
Skolens innstilling til disponering er etter prosess i personalet og drøftinger med
de ansattes tillitsvalgte.
Kommentarer:
•

Driftsstyret stiller spørsmål med om 650 000 er nok til læremidler, og
stiller seg positive til at skolen bruker mer av skolens mindreforbruk til
innkjøp av læremidler hvis behov.

Vedtak: Driftsstyret vedtar plan for bruk av mindreforbruk skoleåret 2022

Sak 11/22 -

Elevundersøkelsen 2021 – presentasjon av hovedtall (orienteringssak)
Studieleder Kristin Hove Pedersen orienterer om hovedtall i Elevundersøkelsen
2021, vise trender over de siste årene og hvordan skolen bruker resultatene inn
i skolens utviklingsarbeid. Presentasjonen knytter tallene opp mot skolens
satsingsområder «Felleskap og tilhørighet» og Aktive og medskapende elever».
Driftsstyret reflekterte over to problemstillinger; Hvordan kan skolen jobbe med
å beholde de høye tallene på trivsel, da særlig ST? og Hvordan kan skolen
arbeide for å motvirke fallet i motivasjon og relevans på Vg2?
Kommentarer fra Driftsstyret:
•

•
•

Det er viktig at det legges opp til aktiviteter for klassene. Skolen bør
arbeide aktivt for at elevene føler tilhørighet til skolen og klassen, og
arbeide med å styrke elevenes sosiale kompetanse.
Trivselen må ikke gå på bekostning av et godt læringsmiljø
Skolen må arbeide for at elevene er større delaktige i egen læring og føle
mestring i fagene. Det er en fare for at det blir for stort fokus på
karakterer når det bør ligge på læring og mestring.

Vedtak: Driftsstyret tar resultatene fra Elevundersøkelsen 2021 til orientering

Sak 12/22 –

Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak)
Elever:
•

•

•

Elevene kjenner nå at det nærmer seg sluttvurderingen, og flere arbeider
med å komme seg tilbake og koble seg på igjen. Viktig elevene får en
fornuftig arbeidsmengde inn mot standpunktvurderingen. Skolen bør
prioritere å legge opp en god vurderingsplan for elevene.
Flere elever syntes det var vanskelig å finne motivasjonen igjen etter
siste lock-down. Mange fikk seg en knekk etter siste runde med
pandemi.
Det må være forutsigbart for elevene nå hva som venter dem. Spesielt
nå etter pandemien hvor elevene har levd i uforutsigbarhet i lengre tid.

Ansatte:
•
•
•
•

Ansatte er fornøyd med at vi har en tilnærmet normalitet.
Renholdere merker at det er mer tilgrising enn før.
Det begynner å gå bedre med lærerne. Begynner å kjenne på motivasjon
og mestring.
Flere er preget av krigen i Ukraina.

Ledelsen har i den siste perioden arbeidet med å:
•
•
•
•

Revidere planen for våren for elevene etter avlysningen av eksamen. Få
alle ansatte og elever om bord i igjen etter pandemien
Utarbeide skolens strategiske plan for de neste årene som møter den
nye normalen etter pandemien
Planlegge neste skoleår
Plan for hvordan møte konflikten i Ukraina.
o Faglig plattform for å forstå konflikten
o Ivareta elever og ansatte, både de som er direkte berørte,
arbeide med verdier for å ivareta medmennesker rundt seg og
være støttende i en situasjon som mange kjenner på utrygghet.

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering

Sak 13/22 –

Tilbakemelding om etterlevelse av internkontrollen etter § 9A i
opplæringsloven, (orienteringssak)
Assisterende rektor orienterte om fire saker som reguleres av § 9A som skolen
har arbeidet med i perioden siden forrige rapportering:

•
•
•
•

Individuell sak – saken er undersøkt og avsluttet. Konklusjon ikke
§9A-sak
Individuell sak – saken undersøkes
Klassemiljø Vg1 – saken undersøkes
Klassemiljø Vg2 – saken undersøkes

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering

Sak 14/22 –

Eventuelt
Ingen saker meldt inn

Sak 15/22 –

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

God ledelse av møtet. Alle fikk komme til orde og alle hadde gode
innspill.
Det ble tatt opp viktige og relevante saker
Flere trakk fram bidragene fra elevrepresentantene. Viste engasjement
og hadde reflekterte innspill.
Bedre dynamikk i møtet når det er i et fysiske rom
God vikarierende leder

