Oslo kommune
Utdanningsetaten
Lambertseter videregående skole
Møtereferat

Tilstede:

Albert Einarsson, Hilde Marit Kvile, Maria Almaas Vold (elevrådsleder), Sahra
Yusuf (organisatorisk leder) Halvor Sem (A), Siv Jacobsen (L), Anja Teig (L),
Glenn Falch (deltok på sak 11-16)

Frvær:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Saksbeh:
Telefon:

Kjell Ribert (leder), Morten Stigen (A),
Driftsstyret
Lambertseter VGS, Cecilie Thoresensvei 6
02.03.2020, klokken 17:00
Siv Jacobsen
22 76 78 51

DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 02.03.2020
I leders fravær ledet elevrådets representanter møtet.
Administrativ leder deltok fra til sak 16.
Saksliste:
Sak 11/20

Styret godkjenner dagsorden og referat fra møtet 20.01.2020

Sak 12/20

Status utviklingsprosjekt "Lambert 2023"
Prosjektleder redegjorde for status i prosjektet.
Brukermedvirkning for bygg er ennå ikke igangsatt.
Delprosjektene er et halvt år forsinket i forhold til opprinnelig plan.
Dette er ikke kritisk fordi oppstart er utsatt et år.

Sak 13/20

Årsregnskap 2019 og fullstendighetserklæringen
Administrativ leder redegjorde for årsregnskap og fullstendighetserklæingen.
Skolen har et mindreforbruk på KNOK 2.164. Mindreforbruket eksklusive
øremerkede midler er på KNOK 1.959.
Fullstendighetserklæringen følger samme mal som tidligere. Nytt i årets erklæring
er avvik knyttet til ansettelser og habilitet, som ble avdekket ved revisjon tidligere i
2019 gjennomført av kommunerevisjonen. Rektor redegjorde for hva som funnene
og hva skolen har gjort for å bedre rutinene.
Styret godkjenner fullstendighetserklæringen og årsregnskapet.

Sak 14/20

Disponering av mindreforbruk 2019
Administrativ leder redegjorde for skolens plan for mindreforbruk. Midreforbruket
foreslås disponert til:
Lambertseter 2023 KNOK 1 150
Utdanningsetaten
Lambertseter videregående skole

Besøksadresse:
Cecilie Thoresens vei 6
1153 OSLO

Telefon: 22 76 78 00
Telefaks: 22 76 78 99

Org.nr.: 974590913

lambertsetervgs@ude.oslo.kommune.no
www.lambertseter.vgs.no
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Prosjekt Palestina KNOK 50
Diverse øremerkede prosjektmidler KNOK 304
Skolens handlingsrom KNOK 455
Driftsstyret godkjenner disponering av skolens midreforbruk.

Sak 15/20

Budsjett 2020 – status i arbeidet med budsjettkutt
Administrativ leder redegjorde for skolens plan for å kutte budsjettet med over 3
mill i løpet av de neste tre årene. Skolen har hatt en grundig prosess som har
involvert de ansatte i å utarbeide en detaljert plan for de neste 2 årene.
Idrettsseksjonen har vært særlig tungt involvert i arbeidet, siden deres seksjon har
måttet gjennomføre et relativt stort kutt. Det har blitt lagt ned et imponerende
arbeid i avdelingen, for å finne gode løsninger.

Sak 16/20

Godkjenning av reise til Palestina (vedtakssak)
Saken har vært drøftet i styret tidligere, så problemstillingen er kjent for de
tilstedeværende. Skolen vil ikke kunne støtte dette prosjektet økonomisk de
kommende årene, og elevrådet kommer tilbake til Driftsstyret med sine vurderinger
om fremtidig løsning på vedledighetsprosjekt på neste møte.
Driftsstyret godkjenner reisen til Palestina våren 2020.

Sak 17/20

Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak)
Ansatte og ledelsen: Alt går som det skal. Vi har nå kommet så langt i skoleåret at
vi begynner å se frem mot skoleårets siste del og planlegger frem mot
sluttvurdering.
Elevene: Elevrådet har arrangert en vellykket valentinsdag med rosesalg. Det er satt
i gang arbeid med å lage skolegensere. Vi har hatt et møte med AP-politikere. I den
forbindelse ble Maria intervjuet av Nordstrand blad. Elevrådet skal også intervjues
om panteordningen.

Sak 18/20

Elevundersøkelsen 2019 (drøfting)
Elevrepresentantene legger frem sin analyse av resultatene, og arbeidet med
undersøkelsen siden sist møte. Resultatene ble delt i tre kategorier:
BRA: Trivsel, fravær av mobbing, praktisk opplæring
MIDDELS: Elevdemokrati, motivasjon
FORBEDRINGSPOTENSIAL: Relevant opplæring
Elevrådet ønsker å jobbe videre med de punktene som kom frem ved å
omorganisere elevrådsarbeidet i venneklasser og gi elevrådsstyrets medlemmer
oppgave som kontaktperson overfor venneklassene.

Sak 19/20

Tilbakemelding om etterlevelse av internkontrollen etter § 9A i opplæringsloven
Skolen har siden sist arbeidet med to saker som faller inn under § 9A i
opplæringsloven.
Den ene saken dreier seg om en konflikt mellom elever internt i en klasse. Skolen
har benyttet seg av Kjell Riebert som konfliktmegler, og det er brukt mye tid på
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samtaler for å kartlegge og arbeide med å løse konflikten. Valget av Riebert er
begrunnet i skolens gode erfaring fra noen år tilbake med samarbeid med han som
konfliktmegler.
Den andre saken er også et pågående arbeid med klassemiljøet i en klasse der en av
elevene ønsker å bytte klasse. Foresatte har sendt klage til fylkesmannen på
hvordan skolen har håndtert ønsket om klassebytte.
Sak 20/20:

Eventuelt.
Lied-utvalget foreslår endringer i videregående skole. Albert ønsker at
driftstyret informeres om dette.

Sak 21/20 –

Evaluering av møtet
Det var enighet blant de tilstedeværende om at det har vært et godt møte. Maria og
Sahra har ledet møtet på en utmerket måte.

