
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Lambertseter videregående skole 

Referat 
 

Til: Kjell Ribert (leder), Rune Eriksen, Hilde Marit Kvile, Sahra Yusuf (E), Maryam 
Javed (E), Morten Stigen (A), Hanne Sundelin-Sagdahl (A), Siv Jacobsen (L), Roy 
Dorholt (L), Glenn Falch (Sak 1+2) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Fysisk møte på Lambertseter vgs, personalrommet 

Møtetid: 15. november 2021, klokken 17:00  

Saksbeh: Siv Jacobsen 

 

 

Sak 33/21 –  Godkjenning av dagsorden og godkjenning av referat fra møtet 
13.09.2021 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner dagsorden og referat fra møtet 13.09.21  

Sak 34/21 –  Status økonomi 2021, forutsetninger for budsjettering 2022 
(Orienteringssak) 

Glenn Falch orienterte om status økonomi for 2021: 

• Skolen styrer mot et mindreforbruk på ca. 4 – 4,5 mill. Henviser til orientering fra 13.9 i 

Driftsstyret  

• Har fått noen tildelinger i etterkant 

o 400 000 kroner på kompenserende midler etter covid-19 

o Noe høyere inndekning på innleie av idrettshaller  

• Skolen kuttes en million i rammetildelingen budsjettår 2022. Henviser til orienteringer fra 

tidligere møter i Driftsstyret. Skolen mener at det allerede er foretatt de nødvendige kuttene i 

budsjettene for å dekke inn dette, og legger neste års ramme på samme nivå som i år. 

• Hvor stort mindreforbruket faktisk blir ser skolen ved regnskapsavslutningen i januar. I 

etterkant av dette vil skolen invitere elevenes tillitsvalgte og de ansattes tillitsvalgte til å tenke 

hvordan skolen skal bruke disse midlene best mulig. Skolen legger prinsipper fra forrige møte i 

Driftsstyret til grunn; mindreforbruket brukes til å lage et godt tilbud for elevene og skolen bør 

bygge ned mindreforbruket over flere år 

Kommentarer fra DS 

• Driftsstyret ber om at skolen innhenter forslag fra tillitsvalgte elever og ansatte, og støtter 

forslaget fra skolen til forslag til prosess. 

• Driftsstyret roser skolen, ved Glenn, som finner handlingsrom og er god til å søke om eksterne 

midler. Det er viktig at skolen fortsetter med dette.  



• Forslag framkommet fra Driftsstyrets medlemmer som skolen kan bruke midler på er temauker 

med generelle aktiviteter for elever, tette faglige huller hos elever, styrke fellesskapet og 

tilhørighet hos personalet og møte ettervirkninger etter corona hos både elever og ansatte. 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering.  

Sak 35/21 -  Høringsuttalelse til aktivitetsplanen for 2022/23 (Orienteringssak) 

Siv Jacobsen orienterte om skolens høringsuttalelse til aktivitetsplanen 2022/23. I planen ligger det ikke 

forslag til endringer av skolens dimensjonering. 

Kommentarer fra Driftsstyret 

• Driftsstyret ser med bekymret på at skolen melder over år til skoleeier at Tilrettelagt avdeling 

trenger å utbedre sine lokaler uten at noe skjer.  

Vedtak: DS ber om at rektor etterspør en tidsplan for prosjektet på Tilrettelagt avdeling fra 

Utdanningsetaten med avdeling for skoleanlegg.  

Sak 36/21- Lambertseter 2023 (Orienteringssak) 

Siv Jacobsen orienterte om status for Lambertseter 2023.  

Skolen hører ingenting fra skoleeier om status i prosjektet. Informasjonen får skolen gjennom 

Dagsavisen, Avisa Oslo og spørretimen i Bystyret. 

Kommentarer fra DS 

• Driftsstyret bes om at de holdes orientert videre 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering.  

 

Sak 37/21 - Forarbeid til valg av nye representanter til skolens driftsstyre pr 
17.01.22 

Hilde Marit Kvile orienterte om hvordan forrige forarbeid til valg av skolens driftsstyre forløp. 

Vedtak: Driftsstyret setter ned en valgkomité. Komitéen består av Hanne, Sarah og Rune. Rune leder 

komitéen.  

Sak 38/20 Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak) 

Elever 

• Orienterte om elevrådets aktiviteter siden forrige møte. Melder om mange aktiviteter for 

elever og et stort engasjement blant elevene i elevrådet. 

Ansatte 



• Representant melder om noe frustrasjon blant renhold og påbegynt arbeid med å forbedre 

arbeidsmiljø knyttet til papiravfall for vaktmestere.  

• Pedagoger er fornøyde. Synes det er fint å være tilbake i klasserommet. Noe frustrasjon på at 

det er vanskelig å orientere seg på informasjonsstrømmen i flere kanaler. 

Ledelsen 

• Melder at de nå prøver å få et godt og helhetlig bilde på situasjonen vi nå står i etter 

pandemien. Hva trenger elevene og personalet av nå?  

Sak 39/20 Eventuelt 

Ingen saker meldt  

Sak 40/20  Evaluering av møtet v/ driftsstyrets leder 

Tilbakemeldinger 

• Flere trakk fram møteleders grep for å gjøre orienteringssakene mer aktive for møtedeltagerne. 

Gjorde også at alle fikk taletid, alle stemmer ble hørt og sakene ble behandlet mer grundig.  

• Flere trakk fram at møteleder fikk medlemmene til å reflektere over hva Driftsstyret er og hva 

Driftsstyret kan påvirke og bidra med.  


