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Referat 

 

 

Tilstede: Kjell Ribert (leder), Albert Einarsson, Hilde Marit Kvile, Maria Almaas Vold 

(elevrådsleder), Sameeha Hamid (elevrådsstyret), Halvor Sem (A), Morten Stigen 

(A), Hanne Sundelin-Sagdahl (V), Siv Jacobsen (L), Roy Dorholt (L), Glenn Falch 

(L, deltok under sak 28/20 og 29/20) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Nettmøte i Teams 

Møtetid: 14.09.2020, klokken 17:00  

Saksbeh: Siv Jacobsen 

Telefon: 22 76 78 51 

 

 

DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 14.09.2020 

Det innkalles med dette til møte i driftsstyret. Varamedlemmer merket (v), møter kun ved 

spesifikk henvendelse. Møtet er for øvrig åpent for alle slik at den som ønsker kan møte, men da 

uten tale- og stemmerett. Administrativ leder stiller også på møtet frem til sak 29. 

 

Saksliste:  

 

Sak 28/20  Godkjenning av dagsorden og godkjenning av referat fra møtet 11.05.2020 

(sendt ut tidligere) 

  

 Vedtak: Driftsstyret godkjente dagsorden og referat fra forrige møte. 

 

Sak 29/20 Status økonomi og prognose pr annet tertial 2020 (Orienteringssak) 

         Vedlagt sakspapirer. 

 

 Glenn Falch orienterte om økonomisk status og prognose per annet tertial 2020. 

• Skolen styrer mot et mindreforbruk på ca. 2,8 millioner. 25 % er bundet til 

konkrete prosjekter. Årsaken til dette er: 

o En del av midlene er knyttet til konkrete prosjekter over flere år 

o Mindre vikarbruk og eksamensvakter i nedstengning av skolen 

grunnet Covid 19  

o Assisterende rektor har fungert i en dobbeltrolle fra mars til august. 

• I prognosen er det tatt høyde for en ekstra klasse i idrett 

• Skolen har fått inn ekstra midler til frikjøp av ansatte til opplæring i VISMA 

i Osloskolen 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
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Sak 30/20  Skolens resultater skoleåret 2019/20 herunder status utviklingsprosjekt 

"Lambert 2023" (Orienteringssak) 

 

 Siv Jacobsen orienterte om skolens resultater skoleåret 2019/20  

• Lambertseter vgs har en økning i gjennomsnittlig standpunktkarakterer vår 

2020. Den samme trenden ser en også nasjonalt, både i grunnskolen og på 

videregående.  

• Lambertseter vgs har svært gode resultater for fullført og bestått. Våre tall 

sier 98,8 % våren 2020. 

• Fraværet har gått ned siste skoleår, men tallene her er ikke sammenlignbare. 

Dette begrunnes med at vi våren 2020 hadde ekstraordinære regler for 

fraværsføring grunnet nedstenging av skoler. 

 

Kommentarer fra Driftsstyret 

• Driftsstyret anbefaler at skolen bør arbeide videre med de positive 

erfaringene fra sluttvurderingsperioden for å gjøre vurderingssituasjonene 

mer varierte. 

 

 Siv Jacobsen orienterte om utviklingsprosjektet "Lambert 2023" 

• Neste fredag lanseres den nye skolens visjon for de ansatte 

• Siden samarbeidsavtalen ikke er undertegnet, henger prosjektet litt etter 

tidsplanen for det skolefaglige samarbeidet. 

• Alle brukermedvirkningsgruppene er i rute 

• Mål dette skoleåret (i overskrifter) 

o Kommunikasjon internt og eksternt 

o Skolefaglig avtale 

o Byggeprosjekt: Videre brukermedvirkning 

o Organisasjon og kultur 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 31/20   Skolens risikovurdering av skoledrift midt i en pandemi høsten 2020. 

(Orientering) Rektor redegjør for ledelsens vurderinger og strategiske valg. 

Disse er drøftet i sentrale partssammensatte fora. Elevenes representanter 

redegjør for elevrådets innspill til hva som blir viktig denne høsten. 

 

 Siv Jacobsen orienterte om skolens risikovurdering av skoledrift midt i en pandemi, 

ledelsens vurderinger og strategiske valg. 

• Skolen har store oppgaver som de må løse dette skoleåret 

o Ordinær drift 

o Fagfornyelsen 

o Elevmiljø 

o Lambert 2023 

o Visma 

o Covid 19-problemstilling: Hvordan gi god opplæring til elevene, når 

mange lærere og elever hjemme grunnet symptomer/karantene? 

• Strategiske grep 

o Digitalisering 

▪ Overgang til Teams og ClassNotebook 

▪ Ressurser til IKT-veileder 
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▪ Lokalt SIKT-team 

▪ Utstyr og læreverk 

o Distribuert ledelse 

▪ VIS: to instruktører og lokal prosjektgruppe 

▪ Lambert 2023: egen prosjektleder 

▪ Fagkoordinators rolle endret til fagleder 

o Strukturer 

▪ Fagdag 

▪ Gode fagteam sikres 

▪ Utviklingsteam 

 

Innspill fra elevrådsstyret 

• Viktig med god kommunikasjon mellom lærer og elev 

• Gode rammer for timen som også er mulig å følge når man sitter hjemme. 

Planen bør være konkret og tilgjengelig dagen før. 

• Hvis man mangler bøker hjemme, bør man ha tilgang til nettbok. 

• Viktig at elevene ikke misbruker "muligheten" til å være hjemme 

• Viktig at elevene ikke blir pålagt å jobbe når de er syke 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

Sak 32/20  Skolens veldedighetsprosjekt – plan og rammer (Drøftingssak) 

  

 Elevrepresentantene la fram elevrådets arbeid og innstilling 

• Hadde møte i elevrådet der Plan Norge og Prosjekt Palestina la fram sine 

prosjekter 

• Elevrådet stemte over hvilket prosjekt de vil støtte. 

• Elevrådet valgte Prosjekt Palestina 

  

   

Vedtak: Saken er drøftet i Driftsstyret og Elevrådet må drøfte videre med skolens 

ledelse hvordan rammene for prosjektet skal bli. 

 

Sak 33/20  Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak) 

  Fra de ansatte 

• Det har vært en tung oppstart. Dette er spesielt tre ting som har gjort dette: 

o Uklar smittesituasjon og et etterslep av slitasje fra våren. Det er 

utfordringer med oppfølging av elever som er hjemme, og mange 

erfarer at det er en glidende overgang mellom arbeidstid og fritid. 

o De nye verktøyene Teams og klassenotatboken. Mange opplever at 

de drukner litt i opplæringen og klarer ikke å bruke verktøyene godt 

didaktisk og pedagogisk enda.  

o Fagfornyelsen med implementering av overordnet del med 

verdigrunnlaget der og nye læreplaner. Man skal både sette seg inn i 

nye læremidler og læreplaner. 

• Idrett spesielt har opplevd det krevende å implementere store innsparinger, 

Lambert 2023, endre turene til å være godt tilpasset forsterket smittevern – 

sammen med de tre punktene over. 

• Tiltak som blir viktige fremover: 

o Må bruke mye tid til opplæring 
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o Skjerme tid til avdelingsmøter 

o Senke terskelen for hva læreren skal få til 

o Avgrense og være tydelige på når elevene kan forvente svar på 

henvendelser til lærere. 

• Fra de kommunalt ansatte er det en usikkerhet rundt smitte. Bekymringen 

bunner i situasjonen i samfunnet, og det er nok lite skolen kan gjøre her.  

• Renholdere merker også et økt arbeidspress med forsterket renhold. 

 

   

Fra elevene 

• Det er vanskelig å følge opp skole når man er hjemme. Elever som har vært 

hjemme (særlig på fagdagene) føler at de henger litt etter. 

• Fadderopplegget var ikke så vellykket, og elevrådsstyret har satt i gang flere 

tiltak for å avhjelpe situasjonen. 

  Fra ledelsen 

• Status fra ledelsen ble redegjort for under sak 31/20. I tillegg understreker 

rektor at ledelsen deler mange av de beskrivelsene som ansattes og elevers 

representanter har gitt. Det er også åpenbart at dette er en krevende tid å 

være skoleleder.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 
 

Sak 34/20 Skolens arbeid med §9A (orienteringssak) 

   

Siv Jacobsen orienterte om tre §9a-forhold 

• Foreldre har meldt inn §9a sak om klassebytte. Skolen arbeider med saken, 

men det er antagelig ikke juridisk sett en §9a-sak. 

• En tidligere meldt sak som er klaget inn til fylkesmannen. Saken er løst, 

men foresatte ønsker å opprettholde klagen. Skolen har ikke mottatt 

Fylkesmannens konklusjon. 

• En tidligere meldt sak rundt konflikt i en klasse. Saken er løst, trist nok, ved 

at to elever har byttet skole ved høstens skolestart. Skolen sluttfører saken 

med refleksjon rundt læringspunkter, oppsummert i fremtidige strukturelle 

konsekvenser. Disse blir nedfelt i en rutine for skolens arbeid med 

partskonflikter i fremtiden.  

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

 

  

Sak 35/20 Eventuelt 

 

  Ingen saker meldt til eventuelt 

 

Sak 36/20 Evaluering av møtet v/ driftsstyrets leder 

   

  Deltagerne gir god respons for møtet og møteledelsen 

 


