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PROTOKOLL FRA DRIFTSSTYREMØTET FOR VALLE HOVIN VIDEREGÅENDE SKOLE
TIRSDAG 25.SEPTEMBER KL.1630 Valle Hovin vgs 2. etasje.
SAKSLISTE:
Sak 1/2018/19
Rektor orienterer om status ved skolestart
Rektor orienterte om følgende:
Resultater skoleåret 2017/18. Skolen har en beståttprosent på 92,1. Flest «ikke bestått» (6stk) er i
matematikk 1 P. Elever med karakteren 1i 1P har fått tilbud om ekstraundervisning i faget fram mot
eksamen i november. De vil også få tilbud om å delta på det ekstra NUS-løftet som Utdanningsetaten
tilbyr.
Skolestart har gått etter planen. Det ble lagt vekt på miljøskapende tiltak de første dagene. Elever fra Vg1
og Vg2 ble delvis mikset samtidig som Vg1 hadde sine egne opplegg. Nytt av året er en «Trivselsagent»
som skal bidra til et godt skolemiljø for elevene. Skoleåret startet med store klasser. Inntakstallet for Vg1
ST var satt til 140 mot fjorårets 130. 134 møtte første skoledag, men pr i dag har skolen 128 elever
Innspill til aktivitetsplanen Rektor orienterte om prosessen rundt Aktivitetsplanen og at det vil bli en
høring med frist i uke 46. Skolene er oppfordret til å komme med innspill i forkant av prosessen. Skolen
har påpekt at det bør være et bedre samsvar mellom inntakstall og plasstall. Bygningsmessige forhold gjør
at det ikke vil være mulig å opprette en ekstra klasse Vg1 ST. Høye inntakstall vil derfor kunne medføre
et høyere antall elever i klassene enn det som er ønskelig og forsvarlig.
Medarbeiderundersøkelse: F.o.m 15 oktober t.o.m vil det bli gjennomført en 10-faktor
medarbeiderundersøkelse. Den skal følges opp av AMU
Ny ressursfordelingsmodell: 16. oktober er det kalt inn til møte på Rådhuset om den nye
ressursfordelingsmodellen. Rektor deltar.
Personalseminar Fra 10.10 kl. 1400 t.o.m. fredag 12.10 arrangeres personalseminar på Norefjell med
hovedvekt på arbeidsmiljø. Fredag 12.10 er planleggingsdag. Torsdag 11.10 vil elevene være opptatt med
et opplegg knyttet til læring og utvikling.
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Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning
Sak 2/2018/19
Status vold og trusler
Det har ikke vært noen vold og trusselsaker siden forrige møte
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning
Sak 3/2018/19
Status 9A-saker
Det har ikke vært noen 9A-saker siden forrige møte
I følge rektor vil det ved skolestart nesten alltid være saker der elever ikke finner seg helt til rette med en
gang. Disse sakene tas tak i. Skolen er streng når det gjelder klassebytter, men erfaring viser at «ting faller
på plass» ila de første dagene/ukene. Slik er det også i år.
Vedtak: Driftsstyret tar rektors orientering til etterretning
Sak 4/2018/19
Økonomirapport 2. tertial 2018
Rapporten viser god økonomistyring. Prognosen viser et mindreforbruk for 2018.
Vedtak: Driftsstyret godkjenner økonomirapporten pr august 2018
Sak 5/2018/2019
Lokalt skolereglement
Det er vedtatt et nytt ordensreglement i Oslo. I den sammenheng foreslås det å utdype dette reglementet
med et lokalt reglement.
Vedtak: Driftsstyret godkjenner rektors forslag til lokalt ordensreglement med en presisering av
konsekvenser ved plagiering
Se vedlegg
Eventuelt
I forbindelse med behandling av økonomirapporten kom det fram at skolen ønsker å få gjennomført
bygningsmessige endringer for å kunne møte økningen i elevtallet skoleåret 2019/20. Skolen har
kontaktet ASA og lagt fram en skisse for rombehov. (Se vedlegg) Driftsstyret ser nødvendigheten av
endringene og støtter skolens ønske. Driftsstyret ser også fordelen av å komme i gang med arbeidet så
raskt som mulig.
Neste møte i Driftsstyret er tirsdag 20. november kl.1630
Trine Øiseth
rektor
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