Oslo kommune
Utdanningsetaten

REFERAT FRA DRIFTSSTYREMØTET VED VALLE HOVIN VIDEREGÅENDE SKOLE
ONSDAG 17. JANUAR KL.1630 Valle Hovin vgs 2. etasje.
Til stede: Thomas Baardseng (ekstern), Steinar Thorud(ansattrepresentant) Liv Karin Erikstad Andersen
(ansattrepresentant) Sebastian Frimann Botten Aabø (elevrepresentant) Mahamed Maki Ibrahim
Saine,(elevrepresentant), Trine Øiseth (rektor) Knut Ole Rosted (administrasjonsleder) Sistnevnte deltok i
forbindelse med sak 7-2017/18
Forfall: Kjell Richard Andersen (ekstern)
SAKSLISTE:
Sak 1/2017/18
Konstituering av styret inkludert valg av leder
Valg av leder ble utsatt som følge av fravær fra eksterne representanter
Sak 2/2017/18
Gjennomgang av reglement for driftsstyret
Rektor gikk gjennom reglementet
Vedtak: Driftsstyret tok rektors orientering til etterretning
Sak 3/2017/18
Orientering om status etter 1. halvår med skoledrift
Rektor redegjorde for status etter 1.halvår med skoledrift
Rektor kunne fortelle om en stabil elevmasse. Det har vært få utskiftinger i elevgruppa. Elevtallet er der
det skal være i henhold til Aktivitetsplanen. Skolen har kommet godt i gang med satsningsområdene
målarbeid og observasjonsarbeid. Skolen har et godt samarbeid (omfatter også sambruket) med Vålerenga
(Elite, bredde og samfunn), og det avholdes driftsmøter med VKIP hver 14. dag. Fotballklassen fungerer
svært bra, og vi opplever at Valle Hovin vgs har blitt en reell konkurrent til Wang toppidrett. Skolen
samarbeider godt med Vålerenga, men jobber også hardt opp mot de andre klubbene i Oslo fotballkrets
for å markedsføre tilbudet.
Fagvalget for neste år er i gang. Mange har hatt og ønsker fortsatt et ekstra programfag idrett. På
bakgrunn av valgene vil det utarbeides en stillingsplan, og det vil bli utlyst stillinger. Foreløpige
beregninger viser en tilnærmet fordobling av antallet lærere.
Pr dags dato er den største utfordringen å utvikle et godt OT- tilbud.
Utdanningsetaten
Valle Hovin videregående skole

Org.nr.: 917527067
Besøksadresse:
Innspurten 12 C
0663 OSLO
Postadresse:
Innspurten 12D
0663Oslo

Telefon: 22 74 10 00
e-post adresse:
ValleHovinvgs@ude.oslo.kommune.no

Oslo kommune
Utdanningsetaten

Vedtak: Driftsstyret tok rektors orientering til etterretning
Sak 4/2017/18
Aktivitetsplan for skoleåret 2017/18
Skolen hadde sendt inn en høringsuttalelse til forslag til aktivitetsplan som inneholdt to alternativ. Det ene
innebar en økning i antallet plasser på studiespesialisering med toppidrett.(egen kode) Disse plassene
skulle være knyttet til turn og basketball. Dersom dette ikke var mulig, ønsket skolen å videreføre 32
plasser på studiespesialisering med toppidrett fotball. I den vedtatte aktivitetsplanen er Valle Hovin vgs
satt opp med 32 plasser toppidrett fotball.
Vedtak: Driftsstyret tok rektors orientering til etterretning
Sak 5/2017/18
Orientering om skolens arbeid med §9A (Elevenes arbeidsmiljølov)
Rektor orienterte om skolenes arbeid med § 9A. Det er utarbeidet en rutine som viser hvordan
aktivitetsplikten osv. ivaretas. Rutinen er gjennomgått med ansatte og vil bli gjennomgått med
elevrådsstyret.
Vedtak: Driftsstyre tok rektors orientering til etterretning
Sak 6/2017/18
Orientering om skolens arbeid med vold og trusler
Rektor orienterte om at det arbeides med en rutine for skolens arbeid med vold og trusler. Rutinen vil
inneholde punkter i forhold til forebygging, hva som vil skje i en akutt situasjon og etterarbeid. Rutinen
må være på plass til 31.01-18 da det er tilsyn med skolens arbeid
Vedtak: Driftsstyret tok rektors orientering til etterretning

Sak 7/2017/18
Budsjett 2017/18
Administrasjonsleder gikk gjennom budsjettet. Budsjettet tar utgangspunkt i forslaget til aktivitetsplan for
18/19 samt aktivitetsplanen for inneværende år. De to første driftsårene har skolen en mellomfinansiering
fra UDE. Det har derfor vært viktig å utarbeide et budsjett som kan danne mal for et bærekraftig budsjett
fra 2020 da skolen skal klare seg selv.
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Vedtak: Driftsstyret vedtok rektors forslag til budsjett
Sak 8/2017/2018
Strategisk plan
Rektor gikk gjennom skolens forslag til strategisk plan. Planen leveres innen fristen og legges ut på
skolens hjemmeside
Vedtak: Driftsstyret vedtok rektors forslag til strategisk plan
Sak 9/2017/2018
Møteplan
Neste møte blir 10.04.2018
Sommermøtet blir 05.06.2018
Trine Øiseth
rektor
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