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REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTET FOR VALLE HOVIN VIDEREGÅENDE SKOLE 

TIRSDAG 16. FEBRUAR KL.1630 

Til stede: Kjell Richard Andersen (digitalt), Thomas Baardseng (digitalt), Sindre Johansen 

(digitalt), Jens Helge Grutle Larsen, Håvard Andreassen (digitalt), Adam Johansen Rah, 

Alessandro Vidonis  

Administrasjonsleder deltok på sak 21/2020/21 

SAKSLISTE: 

Godkjenning av referat fra forrige møte.  

Referatet godkjent 

 

Sak 15/2020/21 

Rektor orienterer om status pr februar 

Smittevern. Skolen er tilbake på gult nivå, som innebærer at alle elever og ansatte er tilbake på skolen. 

Dette etter en periode på 3 mnd. på rødt nivå hvor ett trinn, dvs. 200 elever daglig har vært på skolen.   

Overgangen til gult nivå har gått fint. De viktigste tilpasningene fra skolens side er at midttimen er to-delt 

bl.a. for å unngå for mange samtidige brukere av kantinen. I tillegg er det intensivert renhold. Regler for å 

holde seg hjemme ved ev. sykdom samt avstandskrav utenfor klasserommet er viktige å holde fast ved. 

Det har generelt vært lite smitte blant skolens elever, men i perioder har elevgrupper og ansatte vært i 

karantene. 

Åpen dag. Digitalt arrangement i år. Vellykket! Opptak fra sendingen er tilgjengelig på skolens 

hjemmeside. 

Søkertall 2021-2022. Bra søkertall for både ordinært ST og ST m/toppidrett. Det ligger an til å bli flere 

søkere enn antall elevplasser. 

Elevtall 2020-2021/inneværende skoleår. Stabilt og høyt elevtall. Minimalt frafall.  

Vurdering. Tema vurdering har høyt fokus og jobbes mye med i lærerkollegiet. Ambisjon om dyp og 

varig læring. Også viktig å få til god kommunikasjon om emnet med elevene.  

Treningsleir. Planlagt treningsleir for toppidrettsklassene inneværende skoleår er avlyst pga. smittevern.  

Nettverk. Det er fra UDA sin side etablert et lærende nettverk for rektorer og ass.rektorer. Valle Hovin 

vgs. er i nettverk med Helsfyr VO, Etterstad vgs, F21 og Hartvig Nissen. 
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Vedtak: Driftsstyret tok rektors orientering til etterretning 

 

Sak 16/2020/21 

Status vold og trusler  

Ingen saker er meldt.  

Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 

 

Sak 17/2020/21 

Status 9A-saker 

Ingen saker er meldt.  

Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 

 

Sak 18/2020/21 

Resultater 1.termin 

Rektor gjennomgikk resultatene for 1.termin. Prosentvis antall elever med bestått: 

Vg1 = 97,5, vg2 = 87,3, vg3 = 84,5.  

Årsak til ikke-bestått er i all hovedsak "IV" (ikke vurdert) 

Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 

 

Sak 19/2020/21 

Elevundersøkelsen høsten 2020 

Rektor gjennomgikk et utvalg av resultatene. Det er relativt lite avvik sett opp mot fjorårets 

elevundersøkelse. Svarprosenten var lavere enn forrige undersøkelse som antas å ha sammenheng med 

koronasituasjonen. 

Viktigste funn som er aktuelle å jobbe videre med tas opp i skolens strategiske plan. Leder påpekte 

behovet for å få sakspapirer og ledelsens vurderinger i forkant av møtet. 

Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 

 

Sak 20/2020/21 

Strategisk plan 2021 

Forslaget til Strategisk plan ble behandlet. Rektor foreslo at skolen prioriterer følgende satsinger fra 

Utdanningsetatens strategiske kart: 

- Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til 

høyere utdanning og arbeidsliv 

- Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep. 

 

Med utgangspunkt i målene er det gjort risikovurderinger med tilhørende risikoreduserende tiltak og 

aktiviteter. Tiltakene er overordnet og både tillitsvalgte og elevrådet vil bidra i konkretiseringen av 

tiltakene. Dette var et uttrykt ønske både fra tillitsvalgte og elevrepresentantene. Det ble uttrykt misnøye 
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med at innholdet i og vurderingene knyttet til Strategisk plan ikke var kjent for Driftsstyret før møtet. 

Rektor beklaget dette.   

Vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til strategiske plan. Elev og ansatte representanter 

bidrar videre i prosessen med å konkretisere tiltak.  

 

Sak 21/2020/21 

Regnskapsavslutning 2020 og budsjett 2021 

Administrasjonsleder gikk gjennom regnskapstallene for 2020. Skolen har et mindreforbruk på kr. 1 948 

127 og årsakene til dette, herunder koronasituasjon og avlyst treningsleir, ble redegjort for. 

Videre ble forslag til disponering av mindreforbruk samt fullstendighetserklæring gjennomgått. 

Administrasjonsleder gikk gjennom budsjett for 2021.  

Vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til regnskap 2020 og budsjett 2021.  

 

Sak 22/2021 

Tidspunkt for nytt møte: tirsdag 13.april 2021 kl. 1630. 

 

Eventuelt 

Ingen saker 

 

Trine Øiseth 

rektor 


