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Anja Teig
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DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 20.01.2020
Det innkalles med dette til møte i driftsstyret. Administrativ leder stiller også på møtet frem til sak
6.

Saksliste:
Sak 0/20 –

Valg av medlemmer til Driftsstyret (vedtakssak)
Driftsstyret vedtar nytt styre:
Navn:

Rolle:

Kjell Ribert

Leder, eksternt medlem

Albert Einarsson

Eksternt medlem

Hilde Marit Kvile
Christian Harlem

Eksternt medlem
Vara, eksternt medlem

Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Vara, eksternt medlem

Tone Killi Brataas
Halvor Sem

Vara, eksternt medlem
Ansattes representant

Morten Stigen
Hanne Sundelin-Sagdahl

Ansattes representant
Vara, ansattes
representant
Elevenes representant
Elevenes representant

Maria Almaas Vold
Sahra Yusuf

Utdanningsetaten
Lambertseter videregående skole

Besøksadresse:
Cecilie Thoresens vei 6
1153 OSLO

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

Valgt for
periode:
2019-2020 –
ikke på valg
2019-2020 –
ikke på valg
2020-2021
2019-2020 –
ikke på valg
2019-2020 –
ikke på valg
2020-2021
2019-2020 –
ikke på valg
2020-2021
2020-2021
2020
2020

Org.nr.: 974590913

lambertsetervgs@ude.oslo.kommune.no
www.lambertseter.vgs.no
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Sak 1/20 –

Driftsstyret godkjenner dagsorden og referat fra møtet 11.11.2019

Sak 2/20

Lambert 2023 (orienteringssak)
Det ble redegjort for status i prosjektet Lambert2023 .
Det kom opp følgende merknader fra Driftsstyret:
 Det må lages en praktisk løsning for hvordan elevrådet er organisert etter
2023 slik at elevene har reell påvirkningsmulighet.
 Rammene for elevrådsarbeidet må legges med arenaer slik at elevene kan
samles i den nye skolen. Driftsstyret ønsker at det legges til rette for
kompenserende tiltak slik at alle kan delta i elevrådsarbeid.
 Driftsstyret ber skolen ivareta en felles tilhørighet for begge de to
lokasjonene for alle elever.
 Driftsstyret ønsker å høre elevstemmen inn i dette prosjektet. Den generelle
elevmedvirkningen inn i prosjektet er viktig. Mange elever må få delta i en
bred brukermedvirkning videre i prosjektet. Driftsstyret ber skolen ivareta
dette.

Sak 3/20 –

Årsplan 2020 (vedtakssak)
Rektor redegjorde for skolens strategiske plan med mål og tiltak for årene 20202023 (se rektors presentasjon). Den strategiske planen knytter seg til tre mål:
 Implementering av fagfornyelsen
LVG skal implementere overordnet del og nye læreplaner i Fagfornyelsen
2020-2023. Dette skal vi gjøre med en videreføring av VFL og LåL.
 Lambert 2023
LVG og HVG realiserer prosjektet med fusjon, bygging av ny skole på
Ekeberg samt utvikle en skolefaglig samarbeidsavtale med OIK og BSK - til
å bli en suksess.
 Trygt og inkluderende læringsmiljø og erfaring med elevdemokrati
Alle elever på LVG har et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer
helse, trivsel og læring, og som 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.

Driftsstyret gjorde en overordnet risikovurdering av skolens strategiske mål, se
vedlegg.
Vedtak:
Driftsstyret vedtok skolens strategiske plan, og ber om at rektor synliggjør hvordan
elevene skal få medvirke i prosesser knyttet til alle de tre målene.
Sak 4/20 –

Budsjett 2020 (vedtakssak).
Som følge av ny tildelingsmodell i Oslo vil skolens rammer kuttes med 1 MNOK
det kommende kalenderåret. Administrasjonsleder redegjorde for skolens nye
økonomiske rammer og hvor det er lagt inn kutt i budsjettet for 2020.
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Vedtak: Driftsstyret vedtar budsjettet.
Sak 5/20 –

Drøfting av reise til Palestina (drøfting og vedtakssak)
Skolen har de siste årene drevet prosjektet med midler fra mindreforbruket og
skolens budsjettramme. Skolens budsjettramme er kuttet og av mindreforbruket
gjenstår det ca kr 500.000. Det vil være vanskelig med dagens økonomiske
situasjon å videreføre prosjektet i samme form som tidligere.
Momenter som fremkom i drøftingen:
 Det er vanskelig å avlyse vårens tur for de elevene som allerede har
engasjert seg.
 Elevrepresentantene mener det vil være fornuftig å gjennomføre turen
inneværende år, og at det må diskuteres etter dette hva som skal være
skolens veldedige prosjekt videre.
 Kan Palestinaprosjektet videreføres i en annen form? Kan man finne
eksterne midler?
 Vi har jobbet opp dette over mange år og prosjektet har en verdi for skolen.
 Et så dyrt prosjekt kan ikke uten videre prioriteres når skolen må
gjennomføre kutt som går ut over undervisning og læremidler.
Vedtak: Driftsstyret vil i mars 2020 disponere av mindreforbruket inntil 33% av
turens rammer. Skolen kan disponere 33% av turens rammer innenfor sitt
rammebudsjett i 2020, og resten må elevrådet avgjøre om det vil disponere av
innsamlede midler. Dette betinger elevrådet ønsker å gjennomføre turen i 2020.

Sak 6/20 –

Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak)
Elevene:
Elevene har valgt nytt elevrådsstyre. Det nye styret fortsetter fokus på
kommunikasjon, årshjul for samarbeid med ledelsen, samarbeid med andre
komiteer på skolen som revyen.
Ansatte:
Det har vært mye arbeid med fagfornyelsen siste halvår. Arbeidet med dette har
vært bred og god. Prosessen rundt budsjettet har vært god. Opplever at ledelsen tar
innspill fra ansatte på alvor. Nå kommer fokus til å ligge på arbeid med å følge opp
elevenes resultater.
De tillitsvalgte opplever at skolen har en demokratisk orientert ledelse.
Informasjonsflyt diskuteres hele tiden. Dette kan aldri bli bra nok, men vi har full
innsikt i alle møtereferater og det sendes ut ukentlig nyhetsbrev.
Ansatte opplever en endring i elevmassen. Det er eksempler på at oppførsel i
fellesområder og måten å snakke til hverandre og ansatte på har endret seg.
Ledelsen:
Det er de siste ukene brukt mye tid på strategisk plan, budsjett og Lambert2023. Nå
jobber vi mye med karakteroppgjøret etter 1.halvår og følger opp elever som står i
fare for ikke fullføre og bestå.
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Sak 7/20 –

Tilbakemelding om etterlevelse av internkontrollen etter § 9A i
opplæringsloven (orienteringssak)
Siden forrige møte har skolen hatt saker knyttet til tema og konsepter for
russebusser. Andre saker har vært klassebytte, konflikt elev-lærer, konflikt mellom
elever.
Vi opplever at livet utenfor skolen til flere av elevene i større grad inneholder
vold, seksualisert atferd og rus. Dette påvirker elevene også i skoledagen.
Driftsstyret tar rektors beskrivelse til orientering. Elevrådet tar initiativ overfor
helsesøster for å finne måter for hvordan hennes arbeid og tilbud kan bli mer synlig.

Sak 8/20-

Elevundersøkelsen 2019 – hovedtall og tendenser (orienteringssak)
Noen nøkkeltall ble presentert av assisterende rektor.
Driftsstyret tar presentasjonen til orientering, og foreslår at en grundigere
gjennomgang av elevundersøkelsen flyttes til et møte senere på året slik at det blir
tid til en grundigere gjennomgang. Elevrådet ønsker en work-shop hvor de kan
velge seg temaer å jobbe videre med.

Sak 9/20-

Godkjenning av møteplan for DS 2020 og januar 2021 (vedtakssak)
Forslag: Mandagene 2. mars, 11. mai, 14. september, 16. november, samt første
møte i 2020 mandag 18. januar.
Vedtak: Driftsstyret vedtok møteplanen.

Sak 10/20 –

Evaluering av møtet v/ driftsstyrets leder.
Diskusjonene har vært på et passelig nivå. Det blir en full agenda. Kan noen saker
flyttes så vi får bedre tid til sakene?
Ønske om å dukke ned i tallene bak elevundersøkelsen. God stemning.
Store saker å sette seg inn i. Det krever tid og arbeid.
Vi får tid til å dukke ned i de viktigste sakene.
Det er verdifullt at elevstemmen kommer tydelig frem.
Sakene var ikke vanskelig å forstå selv om det var første møtet i DS.
Det glapp på sak 5. Saken må opp igjen med konkrete summer.
Det har vært et langt møte. Vi har fått gode innspill helt inn i siste sak.
Vi får gode konkrete innspill inn i sakene.
Elevundersøkelsen bør opp igjen på neste møte. Da kan vi dukke ned i tallene.
Uenig i at sak 5 må opp før elevene ber om at denne skal på agendaen.

Sak 11/20 –

Eventuelt
Ingen saker var meldt til eventuelt.

