Lambertseter videregående skole
Referat
Tilstede:

Kjell Ribert (leder), Rune Eriksen, Hilde Marit Kvile, Gunn Kristin Vambheim, Tore
Jascha Lichtenstein Vogt, Maria Almaas Vold (avtroppende), Sahra Yusuf
(elevrådsleder), Leyla Yedicam (organisatorisk leder), Morten Stigen (A), Hanne
Sundelin-Sagdahl (A), Siv Jacobsen (L), Roy Dorholt (L)
Glenn Falch (L, deltok på sak 3/21), Albert Einarsson (avtroppende, deltok på sak
0/21),

Møtegruppe: Driftsstyret
Møtested:

Nettmøte i Teams

Møtetid:

18.01.2021, klokken 17:00

Saksbeh:

Siv Jacobsen

REFERAT FRA MØTET I DRIFTSSTYRET MANDAG 18.01.2021

Sak 0/21 –

Valg av medlemmer til Driftsstyret (vedtakssak)
Valgkomiteen har følgende innstilling:
•
•
•
•

Kjell Ribert – stiller til gjenvalg som styrets leder
Rune Eriksen – stiller til valg som fast ekstern representant
Gunn Kristin Vambheim – stiller til valg som varamedlem
Tore Jascha Lichtenstein Vogt – stiller til valg som eksternt varamedlem

Vedtak: Driftsstyret vedtar valgkomiteens innstilling
Sak 1/21 –

Godkjenning av dagsorden og godkjenning av referat fra møtet 16.11.2020
Vedtak: Driftsstyret godkjente dagsorden og referat fra forrige møte.

Sak 2/21 –

Årsplan 2021 (vedtakssak)
Siv Jacobsen presenterte LVG – strategiske mål 2021 – 2024. Målene er valgt på
bakgrunn av Strategisk kart fra Utdanningsetaten 2021-24
•

Osloskolen

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.

DNS ble bedt om å risikovurdere våre tre foreslåtte målsetninger. Dette ble
gjort ved at alle deltagerne ga uttrykk for hvilke håp de hadde for de tre
målene og hva de fryktet kunne bli skolens utfordringer
•

Håp
o LVG har styrket sin kompetanse innen fellesskap og samhold.
Elevene har fått en bedre relasjonskompetanse.
o LVG er en skole med mer mangfold. Alle elever, uansett
bakgrunn, føler de passer inn.
o Alle elever føler trygghet og er inkludert. Ingen elever blir
mobbet.
o Alle elevers stemme blir hørt, og alle elever blir sett. Alle
elevene får de tilbakemeldingene de trenger.
o At vi snart kommer tilbake til ny skolehverdag, og at alle
elever og ansatte kjenner på en mestringsfølelse.
o Elever føler at undervisningen kjennes mer relevant.

•

Frykt
o Fusjonen vil ta for mye av ledelsens kapasitet og fokus
o At situasjonen skolen står i, kompleksiteten og pandemien,
hindrer at man er forberedt på implementeringen av
Fagfornyelsen. En konsekvens kan være at elevene ikke får en
god sluttvurdering og er mangelfullt forberedt på en
eksamen.
o At elevenes stemme ikke blir hørt. At Siv og Roy ikke tør å
være tydelige nok på vegne av elevene.

Kommentar: Driftsstyret vil vurdere om styret skal gå ut med en
bekymringsmelding rundt vårens eksamensgjennomføring. Forslag til tekst
utformes av Morten Olav Stigen og bearbeides av Kjell Ribert og Siv Jacobsen
med bidrag fra Hanne og Sahra. Forslag til tekst legges frem for Driftsstyret på
neste møte.
Vedtak: DFS vedtok skolens tre overordnede mål for perioden 2021-2024.

Sak 3/21 –

Budsjett 2021 (vedtakssak)
Glenn Falch redegjorde for budsjett 2021
•

•

Budsjett – ressursfordeling og status kutt i rammer
o Skolens ledelse og MBU (medbestemmelsesutvalget) enige om å ikke
gjennomfører ikke mer kutt 2021
o Budsjettet er lagt som et normalår, ikke et unntaksår (les pandemi)
o Har fått en ramme på 105,5 millioner
o Samlet ramme, inkl. inntekter, 111, 6 mill
o Samlet utgifter satt til 111,6 mill
Mindreforbruk
o Skolen tar med seg et mindreforbruk med seg inn i 2021. 2,7 mill
(som ikke er øremerket midler).
o Årsakene er knyttet til prosjektmidler 2023 og frikjøp av Anja Teig,
Covid-19 og lockdown, VIS-midler og langsiktig kutt i "spareplan"

Vedtak: DNS vedtok budsjettet for 2021.
Sak 4/21-

Elevundersøkelsen 2020 – hovedtall og tendenser (orienteringssak)
Roy Dorholt orienterte om resultater fra Elevundersøkelsen
•
•

•

Resultatene viser til en relativt flat trend på de fleste indikatorer
Positive trender innen følgende indekser
o Elevdemokrati og elevmedvirkning
▪ Ser en positiv trend i elevenes svar på de fleste spørsmål
over år
▪ Resultat av et langsiktig arbeid. Fått drahjelp av
situasjonen vi står i nå.
o Læringskultur
o Felles regler
Områder skolen ønsker bedre resultater. Tas med inn i skolens
strategiske arbeid. Viser flat trend i resultatindeksen.
o Vurdering for læring
o Motivasjon
o Relevant opplæring

Kommentarer fra Driftsstyret: Generelt positive resultater. Ønsker at skolen
fortsetter framgangen. Spesielt innen elevdemokrati og elevmedvirkning.
Vedtak: Driftsstyret tok resultatene i EU til orientering.
Sak 5/21 –

Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak)
•

Elevene

•

•

o Presenterte hva elevrådet har gjennomført dette skoleåret.
Stikkord: temadager, presentasjon for statsminister og
kunnskapsminister, Lambert 2023, resultater fra
elevundersøkelsen og innspill på organisering av skoledagen på
rødt nivå
Ansatte
o Stort sprik hos lærerne i mestringsfølelse. Mange begynner å bli
slitne.
Ledelse
o Pandemi og risikovurderinger rundt dette: Flere ansatte som
begynner å bli slitne. Faglige utfordringer blant flere elever, og
flere elever sliter med å bestå faglig. Ny organisering av
skoledagen pr 18.01.
o Strategi: Hvordan implementere Fagfornyelsen i en pandemi.
Gjøre elevene klar til eksamen og innføring av Fagfornyelsen også
neste pulje til høsten.
o Det digitale. Hvordan styrke digital kompetanse i alle ledd. Både
pedagogisk/didaktisk, profilering og skoleadministrativt.

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering
Sak 6/21-

Godkjenning av møteplan for DS 2021 og januar 2022 (vedtakssak)
Ledelsens forslag: Mandag 8. mars, 10. mai, 13. september, 15. november, samt
første møte i 2022 mandag 17. januar.
Vedtak: Driftsstyret vedtok ledelsens forslag til møteplan

Sak 7/21 –

Eventuelt
Ingen saker til eventuelt

Sak 8/21 –

Evaluering av møtet v/ driftsstyrets leder.
Kommentarer: Et godt møte. Spesielt blir de nye medlemmenes bidrag og
elevenes framlegg i sak 5/21 fremhevet. Vekstpunkt er disponering av tid i
møtet.

