Oslo kommune
Utdanningsetaten
Grønland voksenopplæringssenter

PROTOKOLL FRA DRIFTSSTYRET 15.03.17
Til stede: Doris Bakken, Rune Berntsen, Pål Endresplass, Karl M. Gleditsch, Vivill Oftedal
Andersen rektor og ass. rektor (ref.)

Sak 06/2017: Protokoll fra møtet 25.01.17
Rektor la frem protokoll fra siste driftsstyremøte
Vedtak: Protokoll Godkjennes og signeres

Sak 07/2017: Årsregnskapsrapport 2016 og fullstendighetserklæring
Rektor viste til vedlagte dokumenter. Årsregnskapsrapport og fullstendighetserklæring for 2016
ble gjennomgått. Rektor la deretter frem forslag til hvordan mindreforbruket vil benyttes.
Driftsstyret hadde ingen innsigelser til årsregnskapsrapporten samt planlagt bruk av
mindreforbruket fra 2016.
Vedtak: Årsregnskapsrapport m/fullstendighetserklæring for 2016 godkjennes.
Sak 08/2017: Tilbakeføringssenteret – en orientering om flytting
Fra høsten 2017 regner GVO med at skolens oppfølgingsklasse vil bli samlokalisert med Røde
Kors, nettverk etter soning i Grefsenveien 26. Rektor orienterte om at ikke alle formaliteter er
på plass ennå, men hun viste til hvor langt GVO er kommet i flytteprosessen og hva som
gjenstår av formaliteter. Rektor antar at innflytting skjer i juni og at administrasjonen og
avdeling Sentrum vil flytte inn omtrent samtidig.

Sak 09/2017: Informasjonssaker
Det vises til vedlegg.
Kort informasjon rundt disse sakene ble gitt.
- Årsrapport fengselsundervisningen 2016
- Årsrapport ND 2016
- Årsrapport Tyrili 2016
Rektor gjennomgikk de tre årsrapportene og driftsstyret tok de til orientering.
- Evaluering av tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen v/ Deliotte
Rektor orienterte om rapporten som er meget omfattende og de hovedfunn som Deliotte peker
på.
- Informasjon om nedleggelse avdeling A og planer for bruken av
inventar og undervisningsmateriell mv.
Rektor orienterte om hvor langt GVO var kommet med nedleggelsen av avdelingen. Det ser ut
til at GVO vil kunne gjennomføre nedleggelsen etter tidsplanen og at GVO vil kunne benytte
noe av inventaret på Grefsenveien 26
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- Rapport fra internkontroll om skolens HMS-system
Rektor orienterte om HMS-seksjonens besøk og de tilbakemeldinger som var kommet frem i
evalueringen i etterkant av besøket. GVO fikk gode tilbakemeldinger og vil gi et svar på de
spørsmål det ble etterspurt i rapporten.
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