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REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTET FOR VALLE HOVIN VIDEREGÅENDE SKOLE 

MANDAG 20. JANUAR KL.1630 Valle Hovin vgs 2. etasje.  

 

 

SAKSLISTE: 

Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat godkjent 
 
Sak 15/2019/20 
Rektor orienterer om status pr januar 
 
Rektor informerte om følgende: 
 
Nytt låssystem i klasserom og på kontorer er på plass. Det gjør oss mindre sårbare dersom nøkler blir 
borte og minsker faren for tyveri. 
 
Høyt sykefravær har sammenheng med flere langtidssykemldinger. Ingen er rapportert knyttet til 
arbeidsforhold.  
 
Elevundersøkelsen (Høsten 2019) er gjennomført. Resultatene vil bli lagt fram i neste møte. 
 
Elevvurderinga av undervisningen avsluttes den 18. januar. Resultatene følges opp av lærer i klassene og i 
samtaler mellom lærer og avdelingsleder. Ingen resultater på aggregert nivå. 
 
1.termin er avsluttet. Resultatene vil bli presentert i neste møte. 
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Skolen skal ha Åpen dag onsdag 22.januar. Forberedelsene er godt i gang. 
 
Utfordring med fyrverkeri i gangene.  Sakene er meldt til politiet. Det er vanskelig å få tak i 
gjerningspersonene.  
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 16/2019/20 
Status vold og trusler  
Det er registrert en sak. Det ble kastet fyrverkeri inn i gymsalen i en undervisningstime. Saken er blitt 
fulgt opp, men ingen gjerningspersoner funnet. Saken er registrert i systemet 
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 17/2019/20 
Status 9A-saker 
Sidens sist er er det en pågående sak. Elevens foresatte har klaget behandlingen av saken inn til 
Fylkesmannen. Skolen avventer Fylkesmannens behandling 
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 18/2019/20 
Strategisk plan 2020 
Forslaget til Strategisk plan ble behandlet. Driftsstyret ønsket at resultatene skulle komme tydelig fram og 
at nye måltall skulle settes inn før den Strategiske planen kunne godkjennes. Driftsstyret ba om et nytt 
utkast som skulle sendes ut så raskt som mulig (innen 29. januar) og deretter godkjennes av medlemmene. 
I og med at Strategisk plan ikke omfatter OT-tilbudet, er det et ønske fra Driftsstyret å få en egen 
presentasjon av tilbudet i et seinere møte.  
Vedtak: Driftsstyret ønsker å få tilsendt en revidert strategisk plan for godkjenning. Den skal 
inneholde resultater 2019 og måltall for 2020.   
 
Sak 19/2019/20 
Budsjett 2020 
Administrasjonsleder la fram budsjettet for 2020. Vurderingene bak de ulike postene ble gjort rede for og 
de ulike arkfanene ble presentert. Driftsstyret roste det grundige arbeidet som ligger bak presentasjonen.   
Vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til budsjett for 2020 
 
Sak 20/2019/20 
Valg av nytt eksternt medlem til styret 
Sindre Johansen ble foreslått av Håvard Andreassen og valgt som eksternt medlem til styret.  
 
Sak 21/2019/20 
Dato for neste møte:  
Dato for neste møte ble satt til 24. mars 
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Eventuelt: Ingen saker 

-  
 
 
Trine Øiseth 
rektor 


