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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), Siv Jacobsen (L), Glenn Falch (L), Brit 

Helle (L) 

Forfall: Morten Stigen (A) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Lambertseter VGS, Cecilie Thoresens vei 6 

Møtetid: 06.05.2019, klokken 17:00-19:00 

Referent: Brit Helle 

Telefon: 93419303 

 

 

REFRERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 06.05.2019 

 

Saksliste: 

 

Sak 18/19 – Godkjenning av dagsorden og referat fra møtet 04.03.2019 

Begge deler godkjent. 

 

Sak 19/19 – Status økonomi pr april 2019 (orienteringssak) 

Glenn Falch redegjorde for status økonomi pr april 2019 i møtet. 

 

Hovedlinjer/overordnet vurdering 

Vi går inn i 2019 uten kutt i budsjettet og skolen driftes innenfor de økonomiske rammene for 

2019. Det er opprinnelig satt av 2 mill ekstra til lønn basert på beregninger av konsekvenser av 

fjorårets lønnsoppgjør. 

 

Til tross for dette: 

Vi har hatt et mindreforbruk over tid, noe som nok har gitt ansatte en opplevelsen av at vi har mye 

penger. Driftsstyret har vedtatt en plan for bruk av mindreforbruket, som tilsier at dette gradvis 

bygges ned. I horisonten "truer" ny budsjettildelingsmodell i Oslo som trolig vil bli tydeligere når 

resultatet av kommunevalget til høsten er klart. 

 

Noen bekymringer: 

Vi har vært noe unøyaktige i budsjettet og har derfor et merforbruk på lønn pr april 2019. 

Merforbruk lønn dreier seg om at ansatte har kommet tilbake fra permisjoner i perioder samt helt 

på slutten av skoleåret. I disse periodene har skolen valgt å fortsette med vikaren og satt de faste 

ansatte inn i støttefunksjoner og prøvd å utnytte ressursen på best mulig måte. Denne dubleringen 

har bidratt til et merforbruk på lønn som ikke ble fanget opp i budsjettprosessen. Vi har derfor 

omdisponert noe fra skolens innkjøpsbudsjett til lønnsbudsjettet. 

 

Derfor! 

Skolen har ikke anledning til å disponere mindreforbruket til drift. For å dekke det avviket vi har 

redegjort for ovenfor, har skolens ledelse noen forslag til innsparingstiltak. Vi gjør ikke noe med 



2 

kostnader som løper før sommeren, men vi har mulighet til å gjøre grep for høsten. Følgende tiltak 

ble foreslått, og det er referatført kommentarer til hvert punkt: 

 

Forslag til tiltak for innsparing skoleåret 2019-2020 Effekt i kr 

1. Fag- og timefordeling 2019/2020 – utnyttelse og innstramminger 

Fylle opp programfagsgrupper i større grad enn for inneværende skoleår. 

200 000 kr 

2. Lærebøker: kutte i budsjettet – ikke nye læreverk 

Høsten 2020 kommer fagfornyelsen, og det er uklokt å kjøpe nye bøker i 19-20 

150 000 kr 

3. Heldagsprøver: forslag å kutte ut eller redusere heldagsprøver høst 2019, 

da det koster mye penger å engasjere vakter. Innspill: 

• Ansatte: Kutt i heldagsprøver på høsten vil endre læreres vurderingspraksis 

og må forankres nøye.  

• Elever: mener det er sent å bare øve til våren, og mener det er bra med 2 

runder. Ser også at for eksamensstyrt undervisning kan være uheldig.  

• Ledelsen: Det stilles spørsmålstegn om det er riktig pedagogikk og 

gjennomføre slike store vurderinger i det omfanget vi har i dag? Det bør 

holde å gjennomføre dette på våren som eksamenstrening. Det er flere 

måter å øve til eksamen på. Flere elever går lenge før tiden under 

heldagsprøvene. Det bør være rom for å øve over lengre tid innenfor timene 

i fagene slik de er lagt ut i dagens timeplan. 

• Eksterne: enig i at det bør kuttes til høsten, men det må være tidlig forankret 

slik at elever og lærere kan endre praksis. En åpenbar kandidat for 

innsparing, men de ansatte må få støtte i å eventuelt endre 

vurderingspraksis. 

250 000 kr 

(125 000) 

4. Innkjøp av matvarer: kutte i innkjøp  

Være mer bevisste på pengebruken her 

50 000 kr 

5. Renhold: reduksjon i bemanning 

DS mener at dette ikke bør velges da det har vært en del ekstra arbeid 

grunnet hærverk og forsøpling 

100 000 kr 

6. Mindre vikarbruk m/overtid egne ansatte (sept-des) 

Ledere må være enda mer bevisste på hvilke ressurser som brukes til vikar 

 50 000 kr 

7. På sikt: Palestina-prosjektet? 

• Viktig for LVG å ha et slikt prosjekt på sikt, og det bør i større grad være 

elevdrevet. Det er et verdifullt prosjekt, men på sikt vil det ikke være midler 

til dette i skolens budsjetter. 

• Elevrådet ser på andre alternative prosjekt også; PlanNorge og prosjekter 

via elevorganisasjonen. 

• Synliggjøre renhold i bygget (pkt 5.) opp mot prosjekter som Palestina for 

at elever skal se konsekvenser. Men, viktig at renhold ikke settes opp mot 

Palestina-prosjektet. 

150 000 kr 

Sum 950 000 kr 

 

Oppsummert: 

Driftsstyret ga sin tilslutning til å velge de 3 øverste tiltakene, da dette vil monne mest og smerte 

minst.  
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Sak 20/19 – Lambertseter 2022 – oppfølging av Skolebehovsplanen 2019-2028 

(orienteringssak) 

Rektor Siv Jacobsen orienterte om arbeidet med å flytte over tilbudene på Holtet vgs til 

Lambertseter vgs og, som ble vedtatt sent høsten 2018. 

 

Fra UDE sentralt har vi fått lov til å orientere om pågående arbeid med å utrede rammer for en 

utvidelse av LVG. Bakgrunn for prosjektet 

1) Grunnskolebehov i bydel Nordstrand, men ingen tomter å oppdrive. Holtet vgs er derfor 

ønsket ombygget til barneskole 

2) Styrke yrkesfag -> politisk vilje til satsning (utvikle et nytt tilbud med idrettsfag også på 

yrkesfag) 

3) Idrett: Behov for å samle idrettsflater 

 

Det er satt i gang en medvirkningsprosess fra begge skoler, og 4 oppstartsmøter er planlagt denne 

våren for å lage et underlag til en offentlig anskaffelse for utbygging på Ekeberg. Møtene er 

gjennomført med UDE, arkitekter, Holtet vgs og LVG. På første arbeidsmøte som er gjennomført 

ble det jobbet med visjon og ulike scenarier på plasseringen av undervisning i fag og hvor elever 

og ansatte skal plasseres.  

 

Vår tilbakemelding er at det er litt hastverk i denne prosessen, og at vi synes det er vanskelig å 

mene noe om et nytt tilbud som vi ikke helt vet rammene for. 

 

Oppsummert: 

DS uttrykker sin bekymring for begrunnelsen om å legge alle tilbudene på holtet vgs over til LVG. 

Erfaringer med samlokalisering ved tidligere skoler tilsier at dette kan være problematisk, og vil 

kunne svekke LVG sitt omdømme. Rektor ber DS om å konkretisere og tydeliggjøre sin 

bekymring overfor OMD og Utdanningsetaten. Rektor har meldt sin bekymring til prosjektleder 

vedr. tidsaspektet og truslene dette innebærer for kvaliteten i prosessene damt mangelen på gode 

referanseprosjekter. Dette ble gjort i forkant av "Arbeidsmøte 1". Driftsstyrets leder tar ansvar for 

å utarbeide et brev til OMD. Driftsstyrets medlemmer vil få 1 ukes svarfrist på å melde inn sine 

synspunkter på et utkast til brevet.  

 

Sak 21/19 – Skolens arbeid med §9A (orienteringssak) 

§9a er elevenes arbeidsmiljølov for det psykososiale miljøet. Pågående saker: 

• Sak fra høst 2018 om klassebytte ble innmeldt som klage til Fylkesmannen, men skolen 

fikk medhold på alle punkter. 

• 2 andre elevsaker følges opp etter rutinene hjemlet i §9A. 

 

Sak 22/19 – Statusrapport fra elever, ansatte og ledelsen (orienteringssak) 

 

Elever: 

• Åpent budsjettmøte er blitt avhold med er godt oppmøte også fra elever som ikke sitter i 

elevrådet. Elevrådstyret vil også få støtte av Kjell Ribert ift å bedre kommunikasjon. Dette blir 

viktig inn i oppstart av elevrådsåret 19-20. 

• Elevene er glad for at ledelsen har "ettergitt" gjelden fra forrige styre 

• Panteordningen er godt i gang, og fatene er tømt 2 ganger 

• Det jobbes med nye elevprosjekter som mulig alternativ til Palestina-prosjekt 

• Det har vært innspillsrunde til alle klasser om hvilke aktiviteter de vil ha på aktivitetsdagen 

• 19. og 20.juni blir det temadager om psykisk helse, sex og valg 
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Ansatte: 

• Vi er midt i sluttvurderingsfasen og jobber med å sikre at elever skal fullføre og bestå. Vi har 

fått romslighet fra ledelsen ift å bruke ressurser på dem som trenger vurderings-grunnlag. 

• Trykket fra UDE på at alle timer i fag skal gjennomføres mot slutten av skoleåret, oppleves 

ikke så sterkt i år. 

• Som faglærer i Politikk og menneskerettigheter kan det være interessant å gå videre med å 

lage demokratiseringsprosjekter sammen med elevråd; eks ved valget til høsten. 

 

Ledelse: 

 

A. Stillingsbehov 19-20 og utlysninger våren 2019 

 

1. Assisterende rektor på LVG:  

Ass.rektor Brit Helle har sagt opp sin stilling og begynner som rektor på Vestby vgs 

01.08.19. Ny ass.rektor blir Anja Teig. Hun har tidligere vært rektor på Hersleb vgs. 

Driftsstyret takker Brit Helle for innsatsen og ønsker henne lykke til videre. 

 

2. Avdelingsleder realfag vikariat: 

a. Gard Andresen har fått jobb som ass.rektor på den norske skolen i Malaga. Har en 

innvilget 1 års permisjon. 

b. Vikariat er utlyst, og fagleder realfag på Ullern vgs, Kristin Glørstad Tsigaridas, er 

innstilt som nr.1 for jobben som avdelingsleder realfag 

 

3. Teach-first innen realfag: 

a. LVG får 2 teach first-lærere. Deltakere i dette programmet blir lærere i løpet av en 

2 års periode. De lærerne vi får har matte og geografi-kompetanse og skal jobbe 

80% første året og 100% 20-21.  

 

4. Språk/samfunnsfag: 

a. Vi fyller opp behovet vi har ved å tilby nåværende lærere i engasjementer større 

faste stillinger 

b. En stilling er ute som vikariat i norsk og engelsk, samt spansk og noe samfunnsfag 
 

B. Strategisamling om fagfornyelsen  

Ledelsen, fagkoordinatorer og tillitsvalgte var på strategisamling 2.mai for å gjøre seg kjent 

med nytt læreplanverk med spesiell vekt på Ny overordnet del. Hensikten var også å planlegge 

hvordan dette skal forankres i resten av kollegiet 

 

C. God skolestart og plan for skoleåret 19-20 

Ledelsen har i disse dager fokus på å evaluere prosjekter og aktiviteter for skoleåret 18-19. Vi 

jobber også med å legge gode planer for skolestart, herunder tydeliggjøre skolereglement, 

skape enda bedre klasse- og læringsmiljø med gode rutiner, tydeliggjøre forventinger og 

innhold for læreres teamarbeid, gjennomføre aktiviteter for å etterleve at vi er miljøfyrtårn og 

videreføring av LåL/ fagfornyelsen. 

• Elever: vi ber om å få litt tid ved skolestart når rektor ønsker velkommen for å 

engasjere elever i elevrådsarbeid. Ref ansattes innspill om 

demokratiseringsprosesser. 
 

Sak 23/19 – Evaluering av møtet (drøfting) 
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• Bra at alle blir hørt, men det tar tid å ta runden. Kanskje enda litt strammere styrt 

• Fint at vi blir involvert og får detaljinfo, for da er vi bedre rustet til å møte innspill fra resten 

av elevene 

• Fint å bli involvert i Lambert 2023, bra med ulike meninger. Ingen innspill til hva som kan bli 

bedre 

• Fint å bruke tid på viktige saker, og vi har ikke brukt opp tiden enda. Ingenting på minussiden. 

• Setter pris på å gå i detaljer i sakene, og det gir mer mening å være en del av DS enn om vi 

bare skulle omtalt sakene generelt. Er veldig fornøyd. Går fra disse møtene med glede. Artig å 

ha fått omtale i presse. 

• Fint å få innsikt i skole, i dag har vi brukt tiden riktig. Veldig hyggelig å komme hit. 

• Enig med de øvrige, passe mengde. Selv om ledelsen selv er inne i mange saker, er det viktig å 

ha tålmodighet på at alle medlemmene skal få info og diskutere. Veldig glad for elevenes 

innspill og deltakelse, og de er veldig dyktige. 

• Ikke stort behov for å styre, da det bringes inn gode saker fra medlemmene. Vi blir ikke bedre 

enn de som er her. Vil også rose elevene. Positivt at dere elever vil ha møte med DS-leder i 

forkant. 

 

Sak 24/19 – Eventuelt 

Ingen saker 
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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 og 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 i mellom 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 
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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. 

 



9 

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. 

 

 


