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DRIFTSSTYREMØTE MANDAG 11.11.2019 

Det innkalles med dette til møte i driftsstyret. Varamedlemmer merket (v), møter kun ved 

spesifikk henvendelse, eller når det er avtalt. Møtet er for øvrig åpent for alle slik at den som 

ønsker kan møte, men da uten tale- og stemmerett.  

 

Saksliste: 

Sak 34/19 – Godkjenning av dagsorden og referat fra møtet 16.09.2019 

 

Sak 35/19 – Budsjett 2020 – endrede rammer og prosess videre (orienteringssak ved Glenn Falch) 

 

Sak 36/19 – Strategiarbeid frem til ny årsplan 2020, og strategisk plan for 2020-2023  

(orientering og drøfting) rektor presenterer hovedmål for neste periode. Roy Dorholt 

inviteres til møtet for å holde presentasjon om skolebasert vurdering, sammen med ass 

rektor Anja Teig. 

 

Sak 37/19 - Høringsuttalelse til aktivitetsplanen for 2020/21 (orienteringssak) 

Vedlagt følger sakspapirer. 

 

Sak 38/19 – Lambertseter 2022 (orienteringssak ved ass rektor, Anja Teig). 

 

Sak 39/19 – Forarbeid til valg av nye representanter til skolens driftsstyre pr 20.01.20 

 

Sak 40/19 – Skolens arbeid med §9A (orienteringssak) 

Forebyggende og systematisk arbeid ved skolestart for godt læringsmiljø. Bekymring for elever 

som er ensomme. 

 

Sak 41/19 – Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak) 

Elevene: Rosa temadag, Haloween også markert, heldagsprøveplanen der elevene kom sent inn -> 

utarbeide et årshjul for saker der elevrådet skal være med og medvirke sammen med ledelsens 

beslutninger. Innstille et nytt styre til januar. Avtroppende styre tar ansvar for å etablere nye 

grupper for VG3-ball, årbok-komite og russestyre. 
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Lærere: Budsjett og Lambert 2022 preger. Usikkerhet knyttet til hva implikasjonene blir. Lambert 

2022 oppleves som vanskelig å orientere seg i. Det kommer på toppen av det pedagogiske 

arbeidet, og utfordrende å bruke mye tid på å involvere seg i. Fagfornyelsen er godt i gang 

allerede, og personalet ser mange muligheter og at FF svarer på en del som ansatte ønsker å 

realisere.  

 

Ledelsen: Budsjett 2020, Evaluering av skolestart, FF, Lambert 2022, Rapportering IV/1, 

Traumesensitiv kommunikasjon -> kompetanseheving 

 

 

Sak 42/19 – Evaluering av møtet (drøfting) 

God møteledelse, fokus på det viktigste. Elevene slipper godt til med sine innspill.   

 

Sak 43/19 – Eventuelt 

 

LVG har en låneavtale der elev (myndig) eller foresatte signerer for lån av PC. Etter tre år, er 

PCen elevens eiendom. Ved skade på maskinen som ikke går på garantien, forsett eller 

uaktsomhet kan eieren av maskinen (skolen) kreve erstatning. Det er reist spørsmål om skolen har 

anledning til å be elever/foresatte om å forplikte seg til en slik avtale. Dersom juridisk avdeling 

mener at skolens avtale er problematisk, vil saken meldes til DS igjen. Inntil det skjer fortsetter vi 

med de avtalene vi har. 

 

 

 


