
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Lambertseter videregående skole 

Referat 
 

Til stede: Kjell Ribert, Rune Eriksen, Gunn Kristin Vambheim, Leela Borring Låstad, Per 

Theodor Hartvig-Strømsborg (E), Jørgen Øverås (A), Lise Lillevold (V), Morten 

Olav Stigen (A), Leyla Salim Yedicam (E), Siv Jacobsen (L), Roy Dorholt (L) 

Til stede fram til sak 3: Glenn Falch (L), Samira Usman (V) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Nettmøte i Teams 

Møtetid: 17.01.2022, klokken 17:00  

Saksbeh: Siv Jacobsen 

 

REFERAT DRIFTSSTYREMØTE 

Sak 0/22 –  Valg av medlemmer til Driftsstyret (vedtakssak) 

Valgkomiteen har følgende innstilling: 

Eksterne representanter: 

• Gunn Kristin Vambheim – stiller til valg som medlem (er p.t. varamedlem) 

• Samira Usman – stiller til valg som eksternt varamedlem 

• Lise Lillevold – stiller til valg som eksternt varamedlem 

• Leela Borring Låstad – stiller til valg som eksternt varamedlem 

Følgende kandidater har blitt meldt inn fra gruppene med innstillingsmyndighet:  

• Representanter for elevene: ikke avklart p.t.  

• Representanter for ansatte: Morten Stigen stiller til gjenvalg som ansattes 

representant. Åse Hele Hauger stiller som vararepresentant.  

Kommentarer fra Driftsstyret: 

• Driftsstyret takker av Hilde Marit Kvile for flere års aktiv deltagelse og for å ha vært en 

viktig bidragsyter inn i Driftsstyret 

• Forslag om at vararepresentantene kan delta og ha talerett på Driftsstyremøtene. 

 



Vedtak: Driftsstyret vedtar valgkomiteens innstilling. Driftsstyret vedtar også at 

vararepresentanter kan delta og ha talerett på driftsstyremøtene framover. 

Sak 1/22 –  Godkjenning av dagsorden og godkjenning av referat fra møtet 
15.11.2021 

Vedtak: Driftsstyret godkjenner dagsorden og referat fra forrige møte. 

Sak 2/22 –  Årsplan 2022 (vedtakssak) 

Siv Jacobsen presenterte LVG – strategiske mål 2022 – 2025. Målene er valgt på bakgrunn av 

strategisk kart fra Utdanningsetaten 2022-25: 

• Lambertseter videregående skole (LVG) skal implementere overordnet del og nye 

læreplaner i Fagfornyelsen 2021-2024. Dette skal vi gjøre med en videreførelse av 

satsingen på Vurdering for læring (VFL) og Lære å lære (LåL) 

• Lambertseter videregående skole (LVG) og Holtet videregående skole (HVG) realiserer 

prosjektet med fusjon, bygging av ny skole på Ekeberg samt utvikle skolefaglig 

samarbeidsavtale med Oslo idrettskrets (OIK) og Bekkelaget sportsklubb (BSK) – til å bli 

en suksess. 

• Alle elever på Lambertseter videregående skole har et trygt og inkluderende 

læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og er fritt for mobbing, vold og 

overgrep. Våre elever oppmuntres til, og får erfaring med, å delta i utvikling av et 

demokratisk og bærekraftig samfunn.   

Skolen har valgt mestring, medskaping og motivasjon for voksne og ungdommer som 

fokusområder dette året. Bakgrunnen for fokusområdene bygger på Parrutvalgets rapport vår 

21 og intern skolebasert vurdering.  

Prioriterte strategiske tiltak 2022 som vises i budsjettet: 

• Strukturer for profesjonsfellesskap 

o Utviklingsteam og faglederrollen 

o Tverrfaglig tid 

o Samlingsstyrerressurs: evalueres og videreutvikles 

o kollegaveiledning 

• Innkjøp av læremidler  

• Utstyr seksjoner styrkes for å fremme videreutvikling 

• Matematikk; særlig utsatte fag styrkes for å sikre målet om 85 % fullført og bestått 

Vedtak: DS vedtar skolens tre overordnede mål for perioden, med de presiseringene som 

skolens ledelse har redegjort for i presentasjonen.  

  



Sak 3/22 –  Budsjett 2022 (vedtakssak)  

Glenn Falch redegjorde for budsjett 2022. Noen hovedpunkter i presentasjonen: 

• Rammer 

o Skolen ble kuttet i rammen på 3 millioner kroner for tre år siden. Skolen har 

gjennomført kuttene over tre år og er nå på det nivået vi skal være. 

o Rammen er nå på 107 millioner. Med forventede refusjoner og inntekter 

forventer LVG at rammen blir ca. 113 millioner. 

o Skolens kostnader er budsjettert til ca. 113 millioner. Grovt fordelt på 80,5 

millioner til lønn, 22,5 millioner til bygg og 10 millioner til kjøp av varer og 

tjenester. 

• Mindreforbruk 

o Skolen tar med seg et mindreforbruk i 2022 på ca. 5 millioner. Årsakene til dette 

er redegjort for i forrige Driftsstyremøte. 

o Disponeringen av mindreforbruket vedtas i Driftsstyret i mars. Mindreforbruket 

skal brukes til investeringer, ikke permanente formål.  

o Det vil være en prosess i forkant og MBU, elevrådet og ledelsen. Ledelsen spiller 

inn forslag til Driftsstyret i mars.  

Kommentarer Driftsstyret:  

• Bruke midler på miljørettede tiltak for elevene er et godt tiltak 

• Bruke midler til fagfornyelsen vil bli godt mottatt, og spesielt bruk av midler til fysiske 

læremidler. Elevene ønsker også å bruke mer fysiske læremidler. 

• Bruke midler til oppfølging i vanskelige fag som matematikk er viktig for elever. 

• Viktig at Lambertseter fortsatt prioriterer arbeidet med at elever fullfører og består 

videregående opplæring. 

• Mer informasjon til foreldre til å bruke tilbudene elevene har med f.eks mentorordning 

mm. 

• Viktig å styrke arbeidet med sosial kompetanse hos elevene 

• Skolen må styrke arbeidet med psykiske helse hos elevene 

• Viktig å arbeide med medskaping blant elever 

Vedtak: DS vedtar budsjettet for 2022. 

 

Sak 4/22 – Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak) 

• Elevene 

o Elevene er glade for å være tilbake på skolen, og ønsker et vanlig semester. 

Elevene er redd for at man går glipp av skole hvis de havner i karantene, så det 

hadde vært fint om opplegg blir lagt opp i klassenotatblokka. 



o Elevene trekker fram helsesykepleier og skolepsykolog som svært viktige 

bidragsytere for elevene under pandemien. 

• Ansatte 

o Kommunalt ansatte: Fint å være på skolen og at alle elevene er på skolen.  

o Pedagoger: Deler elevenes følelse at det er fint å være tilbake. Veldig fint med 

personalseminaret med vekt på det sosiale før jul. Det gjorde mye for 

pedagogenes psykiske helse. 

• Ledelsen 

o Jobber med det sosiale behovet og læringstap hos elevene i etterkant av flere år 

med pandemi og mye nettskole.  

o Praktiske forberedelser til «tidenes smittebølge» som ligger foran oss – 

kapasitet til å gjennomføre undervisning ved høyt sykefravær hos ansatte 

o Planleggingsdagen 3.1 og arbeid utover våren har fokus på sluttvurdering:  

Hvordan se kompetanse på flere varierte måter frem til standpunkt 

o Terminoppgjør 15. 01 og analyse i etterkant av dette med tiltak for «fullføre og 

bestå» 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 5/22-  Godkjenning av møteplan for DS 2022 og januar 2023 (vedtakssak) 

Ledelsens forslag: Mandagene 7. mars, 9. mai, 12. september, 14. november fra 17-19. Første 

møte i 2023 torsdag 19. januar 17:00-20:00. 

Vedtak: Driftsstyret vedtar ledelsens forslag til møteplan 

Sak 6/22 –  Eventuelt 

Ingen saker meldt 

Sak 7/22 –  Evaluering av møtet v/ driftsstyrets leder. 

Kommentarer 

• Gode innspill fra elevene. Møteleder gir rom slik at alle deltagerne får komme til orde. 

• Godt møte, men viktig å huske at eksterne ikke kjenner til skoleterminologien. Leder er 

flink til å utnytte kompetansen som sitter i møtet. 

• Likte godt at vi gikk i grupper, men bør i større grad være drøftende i drøftingssaker. 

Det bør i større grad spisses hva deltagerne skal drøfte, så det er enklere for alle å 

mene noe om sakene. 

 


