Oslo kommune
Utdanningsetaten
Grønland voksenopplæringssenter

PROTOKOLL FRA DRIFTSSTYREMØTE 01.11.17
Til stede: Doris Bakken, Rune Berntsen, Pål Endresplass, Karl M. Gleditsch, Vivill Oftedal
Andersen og rektor
Ass. rektor: referent

17/2017

Godkjenning av protokoll fra møtet 13.09.17
Protokoll fra 13.09.17 godkjent

18/2017

Offisiell åpning G26
Rektor ga en kort orientering fra åpningen av tilbakeføring senteret. Åpningen av
senteret har vært svært positivt mottatt. Det var ca. 100 personer tilstedte på
åpningen og Kronprinsesse Mette Marit holdt den offisielle delen av åpningen.
Rektor viste videre til en rekke presseoppslag i media, samt et innslag i nyhetene
til NRK.

19/2017

Orientering om GVOs ulike samarbeidsavtaler
med kriminalomsorgen og med Tyrili m.fl.
Rektor orienterte om GVOs mandat til å gi opplæring innenfor
kriminalomsorgen i Oslo.
Det ligger også en klar forventning om at det skal jobbes tett mellom skolen og
de ulike fengsler, friomsorg, Tyrili og Røde Kors. Avtaler er skriftliggjort, og
rektor gjennomgikk avtalene med de ulike aktører og hvordan de skaper retning i
arbeidet med våre deltakere.
Orientering om samarbeidsavtalene ble tatt til etterretning

20/2017

Budsjettframlegg 2019
Rektor viste til vedlagte brev av 03.10.17 fra Fylkesmannen i Hordaland. GVO
skal innen fristen 11.12.17 gi innspill til budsjettbehov for 2019. Rektor presiserte
at det er viktig at Driftsstyret drøfter konsekvensen av de statlige føringene som
må ligge til grunn for vårt framlegg. Hun viste til Deloitte-rapporten og
kriminalomsorgens strategiplaner for både arbeidsdrift, kvinner i fengselet og
redusert tilbakefall til kriminalitet m.fl. Hun mente det var ønskelig at driftsstyrets
medlemmer sier noe om behovet for opplæring innenfor de ulike enhetene ut fra
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disse strategiene. Driftstyremedlemmene drøftet med bakgrunn i rapportene ulike
tiltak som rektor kan ta med i fremtidig budsjettinnspill.
21/2017

Informasjonsaker
- Besøk av byråd Tone Tellevik Dahl 11.12.17
Byrådens besøk har vært vellykket og fremtidig samarbeid med NAV ble tatt
opp med Byråden. Rektor kommer tilbake til dette senere.
- Boklansering på Bredtveit 1.12.17
Rektor orientert om boklanseringen som kommer og vil i neste møte komme
tilbake til lanseringen.
- Seminar 13-14.12.17
Seminaret som skal avholdes i desember blir et viktig seminar for GVO
Tom Henning Øverbø kommer som sist og temaene er gjennomgått i møte
- Driftsstyreopplæring 31.10.17
Medlemmene var godt fornøyd med driftsstyre opplæringen Leder og rektor
har begge vært tilstedte og var fornøyd.
- Igangsetting av arbeidet med ny Plan for opplæring innenfor
kriminalomsorgen i Oslo
Arbeide med ny plan innenfor kriminalomsorgen i Oslo er i gang
Rektor har vært og snakket med områdedirektør og han har spilt ballen
tilbake til GVO for å lage denne rapporten
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