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REFERAT 

 

Tilstede: Kjell Ribert (leder), Tone Killi Brataas, Albert Einarsson, Asgeir Rolf 

Gundersen Kråkenes (elevrådsleder), Maria Almaas Vold (organisatorisk 

leder i elevrådet), Halvor Sem (A), Morten Stigen (A), Siv Jacobsen (L), 

Glenn Falch (L), Brit Helle (L) 

Forfall:  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Lambertseter VGS, Cecilie Thoresens vei 6 

Møtetid: 04.03.2019, klokken 17:00-19:00 

Referent: Brit Helle 

Telefon: 93419303 

 

 

REFRERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 04.03.2019 

 

Kort presentasjonsrunde siden det var noen nye representanter. Kjell Ribert innledet med ønsket 

form for møte, herunder at vi har et spesielt ansvar for å lytte til elevene, at vi fatter oss i korthet 

og at vi avslutter møtet til kl.1900 med en evaluering av hvordan vi synes møtet har vært. 

 

Saksliste: 

 

Sak 11/19 –  Godkjenning av dagsorden og godkjenning av referat fra møtet 21.01.2019 

Begge deler ble godkjent 

 

Sak 12/19 –  Årsregnskap 2018 og fullstendighetserklæringen (vedtakssak) 

Glenn Falch orienterte om årsregnskapet for 2018, og det reelle mindreforbruket som kan 

disponeres er ca 1,625 millioner kroner.  

 

Avviket på kr 686 000 i årsregnskapet, er ikke veldig stort og innenfor den marginen vi har sett for 

oss med tanke på våre interne rapporteringer etter 2.tertial. Det er flere forhold som bidrar til 

avviket (og i både positiv og negativ retning), herunder noe høyere lønn og sosiale utgifter, noe 

høyere driftsutgifter i form av skolebøker og utgifter til reparasjon av hærverk. Inntektssiden har 

også vært noe høyere grunnet salgsinntekter i forbindelse med egenandeler til elevenes PC-er, 

samt en del høyere kompensasjon for vår gratisutleie-virksomhet. I tillegg er skolen godskrevet 

midler fra universiteter for utbetaling av honorar til øvingslærere. 

 

Vedtak: årsregnskap 2018 ble vedtatt og fullstendighetserklæringen er tatt til etterretning 
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Sak 13/19 –  Disponering av mindreforbruk 2018 (vedtakssak) 

Glenn Falch orienterte om mindreforbruket. Det foreslås at vi bruker kr 950.000 av de 1.625 

millionene til å dekke foreslåtte prosjekter. Vi ønsker å ha en liten buffer. Mindreforbruket er 

foreslått disponert slik: 

 

 

• "Lære å lære": læremidler og ekstern kompetanseheving  kr 50.000 

• Personalseminar: høsten 2019     kr 250.000 

• Idrettsrom: utstyr, lyd, bilde – investeringer    kr 100.000 

• Palestina: støtte til skolens fotballskole    kr 80.000 

• Skolerevy: støtte til arrangementet     kr 100.000 

• Studieverksted: Innkjøp av utstyr     kr 70.000 

• Pedagogiske støttetiltak: P-matte     kr 250.000 

• VR-teknologi: i undervisning      kr 50.000 

 

Vedtak: forslag til disponering av mindreforbruk ble vedtatt 

 

Sak 14/19 –  Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak) 

 

Ansatte:  

ikke noe spesielt nytt siden 1.termin. Nå jobber vi med å forberede vårtermin og avslutning av 

skoleåret. Oppleves det fortsatt at det er for stort resultatfokus fra skoleeier, ref. forrige DS-møte? 

Ikke noe mere trykk nå, og det er interessant å se hvem som blir ny Utdanningsdirektør. Det er 

også valg til høsten hvilket kan påvirke dette. 

 

Elever: 

Åpenhet og fokus på engasjement er et satstingsområde. Fått 700 medlemmer på Facebook for å 

sikre at alle kan ha mulighet til å få innsikt i hva vi driver med. VI er også opptatt av å opplyse 

alle om at møter har funnet sted, med å dokumentere med bilder. Ønske om å gjøre det i dag også! 

Forslag: at elevrådsrepresentanter setter seg ned etter et møte og lage en liten podcast på hva de 

sitter igjen med etter et møte. 

 

Opptatt av at alle skal ha innsyn i regnskapet til Elevrådsstyret, og nåværende styre opplever 

frynsete tillit fordi forrige styre brukte for mye penger på tur og satte elevrådet i gjeld. Veldig 

takknemlig overfor ledelsen som har "ettergitt" gjelden. Vi er opptatt av å etablere rutiner som kan 

leve videre og at vi ikke skal føre byrder over på neste elevråd. Vi ønsker å være et godt eksempel 

for kommende styrer og elevråd. 

 

Vg3-elever er fornøyd med å ha fått nok studiedager imellom vurderingssituasjoner. 

Vurderingsoversikten må oppdateres på kalenderen for tentamen og eksamen, ikke alle lærere gjør 

det. Ledelsen vil følge opp dette og det kommer en plan som snart legges ut. 

 

Ledelsen synes at elevrådsstyret tar litt for mye ansvar for pengebruken, og tar medansvar for 

dette. Roser elevene for at de tar ansvar. 

 

Panteordning med Infinitum der pengene tilfaller elevrådet er nå igangsatt, som et ledd i 

Miljøfyrtårnarbeidet på skolen. Panteordningen kan også brukes som et ledd i å styrke 

elevdemokratiet der elevene bestemmer hva pengene skal brukes på 

 

 



3 

Ledelsen: 

Vi gleder oss over svært gode resultater og er veldig stolte av det:  

• 94,7% har fullført/bestått på LVG forrige skoleår 17-18 etter høsteksamener, og det er 

beste resultat i hele Oslo.  

• Det er også veldig gode søkertall til skoleåret 19-20 når det gjelder å sette LVG som sitt 

førstevalg blant 10.klassinger: 

o ST: 316 primærsøkere til 224 plasser 

o ID: 115 primærsøkere til 64 plasser 

 

Ledergruppa: avdelingsleder Gard Andresen har fått jobb som ass.rektor ved den norske skolen i 

Malaga. Han har fått innvilget 1 års permisjon. 

Lederseminar skal avholdes i uke 11 på Sørmarka i Ski. Vi skal jobbe med kompetanseheving 

knyttet til rekruttering, medarbeideroppfølging og mai-juni-plan. 

 

Fag- og time-ansettelser: vi jobber med å få netto oversikt i disse dager, der utlysningsbehov er 

avdekket. Stillingsutlysninger vil komme i slutten av uke 10. Selve timeplanarbeidet vil starte i 

april og elever vil også bli involvert. 

 

Miljøfyrtårn: er blitt sertifisert i dag, og diplom skal deles ut i rådhuset 11.mars. Nå gjelder det å 

etterleve alle kraven som stilles til det å være en Miljøfyrtårn-skole. 

 

Forslag: ta kontakt med Nordstrand blad og få pressedekning for gode resultater. Albert gjør dette! 

 

"LåL - Lære å lære": utviklingsarbeidet vårt er godt i gang, og vi vil få mere støtte av eksterne 

personer slik at vi jobber forskningsbasert med vår profesjonelle utvikling. I løpet av våren 19 vil 

både Astrid Roe og Kåre Kverndokken støtte oss i arbeidet med lesestrategier. 

 

 

Sak 15/19 – Oppfølging av årsplan 2019 (orientering og drøfting) 

Elevenes medvirkning i fag og arbeid med skolemiljø – elevdemokrati: 

 

- Elevrepresentantene legger frem arbeid med Elevundersøkelsen etter siste møte 

Elevrådet har ikke fått jobbet så mye på oppsummeringene etter runden med kollegiet 11.februar, 

men fester seg ved følgende: 

I fag: at lærere er tydelige på HVORFOR saker ikke alltid blir akseptert. Ellers fokus på at 

opplæringen må være relevant, og at dette kanskje er lettest på idrett 

Utenfor fag: sikre bedre kommunikasjon i alle ledd, vi har startet på en prosess og det var 

også flere grupper som nevnte at det må bli bedre innhold i klassens time. 

 

Fint å kunne gjennomføre en tilsvarende økt senere der elever/lærere samles. Husk: lengre tid  

mellom invitasjon og møtet slik at flere tillitselever får mulighet til å stille. 

 

- Driftsstyrets leder redegjør for tanker om bistand til arbeidet videre 

DSS-leder redegjorde for et prosjekt der man kan gjennomføre noe konkret ift klassens time og en 

kompetanseheving i demokratiseringsprosesser for ansatte. Det blir viktig å se på både strukturer 

og prosesser, og at verktøyet er enkelt også for elever å bruke. Klassens time skal ha like høy 

prioritet som andre timer, og bør ikke legges på slutten av dagen når timeplanen skal legges. 

Det er tydeliggjort en forventning om at det skal legges mer elevaktivitet i de 45 min pr uke noe 

som også fremgår av navnebyttet fra kontaktlærers time til klassens time. 
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Dersom det skal nedsettes en arbeidsgruppe for å lage årshjul for klassens time, bør også lærere 

være representert sammen med elever, ledelse og leder for driftsstyret. 

 

Sak 16/19 –  Evaluering av møtet (drøfting) 

Hvordan fikk vi håndtert sakene og hvordan var prosessen? 

 

• Effektivt møte, en jovial og likeverdig dialog hele veien og alle fikk bidratt med sitt. 

• Fint med tidsstyring, selv om jeg liker å prate. Alle har fått komme til 

• Fin balanse, og godt styrt slik at alle kan komme til. Vi fikk tatt opp det vi ønsket 

• Sammenlignet med forrige møte, så var dette effektivt uten at det ble mindre bra 

• Effektivt og fint med innledning om at elevene skal bli hørt – elevdemokrati 

• Effektivt, og bra at leder forventer at sakspapirene blir lest. 

• Støtter det som er sagt – dette er demokrati 

• Fint at vi får høre så mye fra elevene! 

• Bra atmosfære og det er lett og gøy å være her, og vi fikk til å korte ned tiden! 

 

 

Sak 17/19 –  Eventuelt 

 

1. 3 infosaker ved IKT-ansvarlig Morten Stigen: 

1. Skolesamtale, LVG piloterer som første skole i Oslo, dette SMS-verktøyet skal brukes for 

å innkalle foresatte til konferansetime. 

2. Intercom, kommer helt nytt system for HMS. Skal kunne bruke i nødsituasjoner. Nettverk, 

C-bygget skal spesielt oppgraderes, der har det vært svakt utbygget. Dette gjelder både 

klasserom oppe og nede på spesial pedagogisk avdeling. Det er usikkert når all kablingen 

vil foregå, men man håper det vil skje i sommerferien for at det skal gå minst mulig utover 

drift. Skrekkscenario er at det skjer ved skolestart 

3. VR (Virtual reality), SIKT-gruppen leter etter dyktige opplæringsleverandører og kobler på 

skoleeier UDE for å få støtte.  

 

2. Utbygging v/Albert Einarson 

Det skal bygges mange nye enheter for boliger/næringsbygg på sydsiden av Cecilie Thoresens 

vei, fra Lambertseter senter og til Karlsrud. Dette vil kunne påvirke alle brukere av skolen, da 

det kan dreie seg om en lang byggeperiode. 

 

 


	REFERAT

