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Referat 

 

 

Tilstede: Kjell Ribert (leder), Albert Einarsson, Hilde Marit Kvile, Maria Almaas Vold 
(elevrådsleder), Sahra Hassan Yusuf (organisatorisk leder), Hanne Sundelin-Sagdahl (A), 
Morten Stigen (A), Siv Jacobsen (L), Anja Teig (L), Roy Dorholt (L) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Lambertseter VGS, Cecilie Thoresensvei 6 

Møtetid: 11.05.2020 

Referent: Roy Dorholt 

Telefon: 91314401 

 
 
DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 11.05.2020 
 
Det innkalles med dette til møte i driftsstyret. Prosjektleder Lambert 2023, Anja Teig, stiller også på møtet 
frem til og med sak 23/20. 
 
Saksliste: 
Sak 21/20 Godkjenning av dagsorden og godkjenning av referat fra møtet 02.03.2020 (sendt ut 

tidligere) 
  

Vedtak: Driftsstyret godkjente dagsorden og referat fra forrige møte 
 
Sak 22/20 Status økonomi og prognose pr april 2020 (orienteringssak) 

Siv Jacobsen orienterte driftsstyret om status økonomi og prognose 2020. Se vedlegg. Se 
vedlagte saksdokument. 

Vedtak: Driftsstyret tok saken til orientering. 

 

Sak 23/20 Status utviklingsprosjekt "Lambert 2023" (Orienteringssak) 

Det ble redegjort for status i prosjektet Lambert2023  

Vedtak: Driftsstyret tok saken til orientering 
 
Sak 24/20 Skolens veldedighetsprosjekt – plan og rammer (drøftingssak) 

Elevrepresentantene ønsket å gjøre saken til en orienteringssak siden elevene ikke har fått 
stemt over hvilket veldedighetsprosjekt de ønsker å støtte grunnet endret skolehverdag 
etter stenging av skole. 

 Elevrådsrepresentantene orienterte om plan for videre prosess og legger fram saken på 
ny på neste driftsstyremøte.  

  
 Vedtak: Driftsstyret tok saken til orientering 
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Sak 25/20 Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak) 
 Representanter for elevene, ansatte og ledelsen orienterte om hvordan nettskolen har 

fungert. 
  

Ansatte:  

• Trekker fram hvordan de ansatte har håndtert positivt overgangen til nettskole  

• LVG har mer å hente på struktur rundt IKT og plattformer hvor informasjon går ut 
i organisasjonen  

Ledelsen 

• Imponert og rørt over elever og ansatte i LVG  

• Spesiell takk til Morten, Hanne og fagkoordinatorene  

• Krevende å komme over i det digitale med tekniske utfordringer og didaktiske 
utfordringer. Hvordan gjøre en valid og reliabel sluttvurdering  

Elever:  

• Arbeidspresset har variert mye.  

• Vg2 synes det er mange sluttvurderinger nå. Gode og klare beskjeder.  

• Kommunikasjonen elevrådsstyret har hatt med ledelsen har vært helt essensielt  
 
 Det kom opp følgende merknader fra Driftsstyret: 

• Det kan se ut som om samarbeidet mellom elevrådet og ledelsen har blitt styrket 

• Det kan se ut som om elevene har fått mer ansvar for egen læring og elevene har 
tatt dette ansvaret 

 
Vedtak: Driftsstyret tok saken til orientering 

 
Sak 26/20 Eventuelt 
 Ingen saker var meldt til eventuelt 
 
Sak 26/20 Evaluering av møtet v/driftsstyrets leder 
 Deltagerne synes møteformen på Teams fungerte bra. Møteledelsen med 

elevrepresentantene fikk gode tilbakemeldinger. 
  

 


