
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Lambertseter videregående skole 

Referat 
 

Tilstede: Kjell Ribert (leder), Albert Einarsson, Hilde Marit Kvile, Maria Almaas Vold 
(elevrådsleder), Sahra Yusuf (organisatorisk leder), Halvor Sem (A), Morten 
Stigen (A), Siv Jacobsen (L), Roy Dorholt (L), Glenn Falch (L, deltok under sak 
37/20 og 38/20) 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Nettmøte i Teams 

Møtetid: 16.11.2020, klokken 17:00  

Saksbeh: Siv Jacobsen 

Telefon: 22 76 78 51 

 

REFERAT FRA MØTE I DRIFTSSTYRET MANDAG 16.11.2020 

 

Sak 37/20  Godkjenning av dagsorden og godkjenning av referat fra møtet 14.09.2020 

(sendt ut tidligere) 

 Vedtak: Driftsstyret godkjente dagsorden og referat fra forrige møte. 

Sak 38/20 Status økonomi 2020, forutsetninger for budsjettering 2021 (Orienteringssak)  

 Glenn Falch orienterte om økonomisk status og prognose per annet tertial 2020. 

• Glenn redegjorde for plan budsjettkutt 

o Alle deler av organisasjonen bidrar inn i kuttet 

o Kuttene som er planlagt de to første årene tilsvarer nesten det 

totale kuttet vi skal gjennomføre over tre år 

o De største kuttene er redusert antall faggrupper på ST og store 

kostnadskutt på ID etter egen plan  

• Ligger an til et mindreforbruk på 2,5-3 millioner kroner pr 31.12.20 

o En del av midlene er knyttet til konkrete prosjekter over flere år 

o Mindre vikarbruk og eksamensvakter i nedstengning av skolen 

grunnet Covid-19  

o Assisterende rektor har fungert i en dobbeltrolle fra mars til 

august. 

• Skolen legger opp til en videreføring av høstens aktivitet gjennom hele 

2021. Prioriterte poster er vikarmidler ifm sykdom og innkjøp til 

Fagfornyelsen og behovet for investeringer. 



Kommentarer fra Driftsstyret 

• Skolen må passe på at personalet ikke forstrekker seg. Det er satt av midler 

til vikarer. 

• Elevrepresentanten synes det er et godt tilbud med fagdager. Dette 

erstatter på en god måte heldagsprøver. 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 39/20 Høringsuttalelse til aktivitetsplanen for 2021/22 (Orienteringssak) 

Sakspapirer vil ettersendes. 

 Roy Dorholt orienterte om skolens høringsuttalelse på forslag til aktivitetsplan 

fra UDE skoleåret 2021/22 

  Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 40/20 Lambertseter 2023 (Orienteringssak) 

  Siv Jacobsen orienterte om prosessen i Lambert 2023 

• Den skolefaglige avtalen er enda ikke signert. LVG har stor tro på at 

denne blir undertegnet i løpet av kort tid 

• Startet opp forberedelser av hvilke nye tilbud vi skal tilby. 

o Tilbud til elever som trenger ekstra oppfølging 

o Tilbud hvor vi ser på kombinasjoner av idrettsfag og helse- og 

oppvekstfag. 

• Ny visjon er klar. Den er: "Vi skaper bevegelse". Denne er kommet fram 

etter en bred prosess. 

• Pilot på verdikartlegging er gjennomført. Utvalgte elever, ansatte og 

begge ledergruppene på Holtet og Lambertseter har vært med. 

Ledergruppene skal bearbeide resultatene fra piloten og avgjøre om vi 

også skal bruke denne på en utvidet gruppe med ansatte og elever. 

• Arbeidet med organisering og organisasjonskartet til den nye skolen 

starter opp i 2021 

 

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 41/20 Forarbeid til valg av nye representanter til skolens driftsstyre pr 18.01.21 

Kjell Ribert orienterte om hvilke plasser i Driftsstyret som nå er på valg og 

foreslo en prosess for innstilling av nye medlemmer til valg i januar 

• Tore Jascha Lichtenstein, Christian Harlem, Albert Einarson og Kjell Ribert 

er eksterne medlemmer som er på valg 



• Det foreslås at det opprette en valgkomité som Hilde Marit Elverum Kvile 

leder. Med seg i komitéen får hun Halvor Sem, Sahra Yusuf og Maria 

Almaas Vold. 

Vedtak: Driftsstyret støtter Kjell Riberts forslag. Hilde Marit, Halvor, Sarah og 

Maria takker ja til oppdraget. 

Sak 42/20 Statusrapport fra ansatte, elever og ledelsen (orienteringssak) 

  Fra elevene 

• Skolen har klart overgangen til nettskole på en god måte. Trekker blant 

annet fram bruken av digital plattform, bruken av digitale verktøy og 

opprettholdelse av klassens time. 

• Kan være vanskelig å være i hjemmeskole for elever. Det er krevende å 

være i rød sone. Blant annet har noen lærere vekstpunkter i å gi god nok 

informasjon i de digitale arenaene. Det kan også være vanskelig for 

elevene å følge programfagene i denne modellen. 

• Elevrådet har bestemt å utsette Prosjekt Palestina. Vanskelig å 

gjennomføre med nåværende smittesituasjon i Oslo. 

• Elevrådet har gjennomført Rosa temadag med svært god oppslutning. 

• Melder at det er mange kandidater som ønsker å stille til valg til 

Elevrådsstyret neste år. 

  Fra ansatte 

• Vanskeligere å ha oversikt over alle elever til enhver tid. E-team melder 

om at det er flere tyngre elevsaker nå. Vanskeligere å samarbeide med 

eksterne aktører. Godt samarbeid mellom lærere og rådgivere. 

• Vanskelig å drive undervisning i den organisasjonsmodellen skolen har 

valgt. 

• Før rød sone var det en bekymring for at elever ikke overholdt 

smittevern, spesielt fra de kommunalt ansatte. Nå etter rødt sone 

opplever de kommunalt ansatte en bedre hverdag. Gir også ros til 

ledelsen i å ta tak i situasjonen. 

  Fra Ledelsen 

• Det er lettere nå å stå innenfor at vi overholder smittevern på rødt nivå 

enn gult. Nå har vi en mer oversiktlig situasjon. Vi har nå 1/3 del av 

elevene inne på skolen samtidig. 

• Oppdraget vårt er krevende på rødt nivå. Lærerne jobber nå svært mye, 

men nettskole er ikke et like godt tilbud som fysisk tilstedeværelse. De 



ansattes arbeidsmiljø og elevenes læringsutbytte har første prioritet, 

men det er dårlige rammebetingelser for å klare dette. 

Kommentar fra Driftsstyret 

• Det er viktig nå at elever, ansatte og ledere ser og verdsetter alt det 

gode skolen får til sammen. Driftsstyret legger merke til at elever skryter 

av lærere og ledelsen, de ansatte skryter av elever og ledelsen og 

ledelsen skryter av elevene og de ansatte.  

Vedtak: Driftsstyret tar saken til orientering 

Sak 43/20 Eventuelt 

  Ingen saker meldt til eventuelt 

Sak 44/20  Evaluering av møtet v/ driftsstyrets leder 

Deltagerne gir god respons på møteledelse, at alle har en lik oppfattelse av 

virkeligheten og at alle er med på å dra i samme retning for skolen. 


