
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

  
  

 

 

    
Utdanningsetaten  
Valle Hovin videregående skole 

 
Besøksadresse:                      

 Org.nr.: 917527067 

 Innspurten 12 C     Telefon: 22 74 10 00  
 0663 OSLO 

Postadresse: 
Innspurten 12D 
0663Oslo 

e-post adresse: 
ValleHovinvgs@ude.oslo.kommune.no 
 

 

 

   
           Dato:  
 
    
 
Deres ref:   Vår ref (saksnr):    Saksbeh:      Arkivkode: 
 

 

 

REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTE FOR VALLE HOVIN VIDEREGÅENDE SKOLE 

TIRSDAG 22.SEPTEMBER 2020 KL.1630 Valle Hovin vgs 2. etasje.  

Til stede: Kjell Richard Andersen (leder), Sindre Johansen (ekstern), Jens Helge Grutle Larsen 
(ansattrepresentant), Håvard Andreassen (ansattrepresentant), Adam Johansen Raih (elev), Alessandro 
Vidonis. Knut Ole Rosted deltok på sak 1-4. 

Forfall: Thomas Baardseng (ekstern) 

SAKSLISTE: 

Godkjenning av referat fra forrige møte 

Referat godkjent 
 
Sak 1/2020/21 
Rektor orienterte om status ved skolestart 
 
Coronasituasjonen: Skolen forholder seg til gult nivå. Aller elever møter på skolen hver dag. Det er 
innført (fra i vår) ekstra renhold i klasserom og fellesrom. Aktivitetsrom og filmrom er stengt. Det er satt 
opp antibacstativ ved inngangene, i alle klasserom og i fellesområder. Antibac også på møterom og 
kontorer. Det er merket opp f.eks på tribunen og i kantina hvor elevene kan sitte. Biblioteket har en egen 
registreringsordning. Det er gitt info til alle elever ved skolestart. Som følge av Coronasituasjonen blir det 
ikke treningsleir i Spania i år. Den vil bli gjennomført i Norge 
En elev har vært smittet. Det resulterte i 18 elever og en lærer i karantene. Godt samarbeid med 
smittevernkontoret i bydelen i saken.  
 
Medarbeiderundersøkelsen er som følge av Coronasituasjonen utsatt , men elevundersøkelsen og 
elevevaluering av undervisningen går som planlagt. 
 
Utdanningsmessa i Spektrum er avlyst. Det samme gjelder Åpen skole. Det innebærer at vi må 
markedsføre oss på andre måter f.eks. ved skolebesøk. 
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Vg2 elevene (unntatt 2STE) er med i et kulturprosjekt knyttet til film. Dette går som planlagt. 
 
Ansettelser: Espen Frøystveit (ass.rektor) har permisjon dette skoleåret. Han er tilsatt som rektor på 
Brannfjell skole. Som en følge av det er det gjort noen endringer i ledelsen. Helge Bratland fungerer som 
ass.rektor. Avdelingslederne har mindre undervisning, og miljøarbeidertjenesten er styrket. Alle ansatte 
på plass ved skolestart. 
 
Inntaket: Samme geografiske inntaket som tidligere. Elevene våre kommer i hovedsak fra Oslo Nord 
(Groruddalen),og Oslo Øst (Lambertseter, Oppsal, Nordstrand, Holmlia, Gamle Oslo) 
Klassene er satt sammen slik at de fordeler seg likt når det gjelder antall, kjønn og karakterer. Elever fra 
samme skole er i størst mulig grad fordelt utover i de ulike klassene for å unngå klikkdannelser. 
Karaktersnitt på vanlig ST er 49,9, mens det på Toppidrett er 48,5 
 
Skolens fokusområder i skoleåret 2020-2021 er: Fagfornyelse, vurdering og veiledning. 
 
Generelt sett har skolestarten gått fint, og det er god stemning.  
 
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 2/2020/21 
Status vold og trusler 
Det er ikke rapportert om vold eller trusler siden forrige møte 
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 3/2020/21 
Status 9A-saker 
Det er ikke rapportert om noen 9A-saker siden forrige møte 
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 4/2020/21 
Økonomirapport august 2020 
Administrasjonsleder gikk gjennom økonomirapporten. Den viser at skolen går mot et mindreforbruk. 
Dette skyldes bl.a. reduserte lønnsutgifter og andre utgifter som følge av to måneder med stengt skole.  
 
Vedtak: Driftsstyret godkjenner økonomirapporten pr august 2020  
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Sak 5/2020/21 
 
Resultater 2019-2020 
 
Fullført og bestått: 
Vg1: 95,7 % 
Vg2: 92,8 % 
Vg3: 86,6 % 
Samlet: 91,8%  
 
Av de som ikke har fullført og bestått er det 1,9% som har fullført, men ikke bestått (karakteren1), mens 
6,3% mangler vurdering i ett eller flere fag, dvs ikke fullført. 
Skolen er særlig bekymret for det høye antallet elever som mangler vurdering og vil følge opp dette i 
inneværende skoleår jfr. vurdering som et fokusområde 
 
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning 
 
Sak 6/2020/21  
Elevundersøkelsen 2019 
Kort oppsummert viser Elevundersøkelsen at elevene trives og har det bra på Valle Hovin vgs. Skolen 
scorer lavere enn ønskelig på den delen av undersøkelsen som handler om motivasjonog læring. Skolen 
vil ha fokus på å øke motivasjonen. I undersøkelsen henger motivasjon bl.a. sammen med relevans og 
arbeidsmetoder. 
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning. Styret presiserer behovet for å følge 
opp resultater over tid.  
 
Sak 7/2020/2021 
Dato for nytt møte 
Nytt møte : Tirsdag 1. desember kl. 1630 
 
Eventuelt 
Styreleder ber om at sakspapirer til møtet sendes ut tidligere. 
 
Trine Øiseth 
rektor 


