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REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTET FOR VALLE HOVIN VIDEREGÅENDE SKOLE 

TIRSDAG 9.JUNI 2020 KL.1630 Valle Hovin vgs 2. etasje.  

Til stede: Kjell Richard Andersen (leder), Thomas Baardseng (ekstern), Sindre Johansen (ekstern), Jens 
Helge Grutle Larsen (ansattrepresentant), Håvard Andreassen (ansattrepresentant), Van Dan Nguyen 
(elev). Knut Ole Rosted deltok på sak 26 og 27. 

 

SAKSLISTE: 

Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat godkjent 
 
 
Sak 22/2019/20  
Rektor informerte om følgende: 
 
Hjemmeskole i perioden 12.mars – 11.mai. Undervisningen har fulgt timeplanen hele perioden og er 
gjennomført på Teams. Opplegget har fungert godt for de aller fleste elevene. Lokal spørreundersøkelse 
støtter opp uynder dette, men hovedkonklusjonen fra elevenes side er at opplæring i skole er optimalt. 
Erfaringene tilsier at skolen er relativt langt fremme mht. IKT som læringsverktøy.  
Seinere på våren åpnet skolen for opplæring for ett trinn ad gangen fra 12.mai og utvidelse til to trinn fra 
2.juni.  
 
Brann på toaletter har vært en betydelig utfordring i vinter. Totalt 9 tilfeller siden januar. Samtlige er 
politiannmeldt. Gjerningsperson er ikke pågrepet. 
 
Midtveisvurdering ble gjennomgått og resultatene viser ……. 
 
Oppfølgingstjenesten ble presentert. Mål, målgruppe og faktiske erfaringer gjennom tre år. Tilbudet er 
styrket med tettere lærerbemanning, mer kontaktlærer ressurs og miljøarbeider.  
 
Søkertall vår 2020 viser meget god for skolen. 202 primærsøkere (219 i 2019) til 120 plasser vg1. 
131 primærsøkere (160 i 2019) til toppfotball vg1 til 32 plasser. 665 søkere (700 i 2019) totalt. 
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Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 23/2019/20 
Status vold og trusler  
Ingen nye saker siden sist møte.  
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 24/2019/20 
Status 9A-saker 
Ingen nye saker siden sist møte.  
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 25/2019/20 
Strategisk plan 2020 
Strategisk plan ble gjennomgått og styret gav positiv tilbakemelding på innhold og målsettinger. Et par 
minndre endringer; mål 3 Bestått alle fag = 95%. Og mål 4 Elevundersøkelse trivsel = 95%.   
Vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til Strategisk plan for 2020 
 
Sak 26/2019/20 
Fullstendighetserklæring 
Fullstendighetserklæringen, som er en skriftlig redegjørelse knyttet til årsregnskapet, ble gjennomgått.  
Vedtak: Driftsstyret godkjenner fullstendighetserklæringen 
 
Sak 27/2019/20 
Økonomiske rapporter for perioden januar –juni: 
Årsregnskapsrapport 2019, Driftsrapport 2019, Tertialrapport 1. 2020, Overslag Koronautgifter 
De ulike økonomirapportene ble gjennomgått. Økonomisk resultat for 2019 ble kr 1.452.965 i 
mindreforbruk.  
Tertalrapport 1 har prognose på mindreforbruk kr 800 000, tilsvarende 1% avvik. Viktigste årssak er 
besparelser pga stengt skole i 2 mnd (avlyst eksamen, redusert renhold og generelt lavere driftskostnader, 
vikarkostnader og kompetanseheving). Organisering av opplæringen framover og evt. restriksjoner pga. 
korona situasjon, vil påvirke skolens økonomiske resultat og kunne endre prognosen.  
Vedtak: Driftsstyret godkjenner rapportene 
 
Sak 28/2019/20 
Kameraovervåking i begrenset område. 
Det ble vist til orienteringssak 22/19/20 om branntilløp. Skolens ledelse ser behov for å overvåke noen 
områder av skolen; 2.etg. ved treningsrom og kantinen. Det vil være en omfattende prosess å søke om 
kameraovervåkning. 
Vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag om å utrede og søke om kameraovervåking i et 
begrenset område 
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Sak 29/2019/20 
Personalseminar høsten 2020 
Rektor orienterte om plan for personalseminar 8-9.oktober 2020 på Sundvolden hotell. Tema vil være 
veiledning og Fagfornyelsen Økonoisk ramme ca. kr 150 000 som finansieres av skolens mindreforbruk 
fra 2019.  
Vedtak: Driftsstyret godkjenner plan for personalseminar 
 
 
Neste møte: tirsdag 22.september kl. 16:30 
 
 
Trine Øiseth 
rektor 


