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PROTOKOLL FRA DRIFTSSTYRET 14.02.2019.
Til stede:
Doris Bakken, Rune Berntsen, Karl Martin Gleditsch
Fraværende: Paal Endresplass og Vivill Andersen.
For øvrig til stede: Kristin Husby (rektor)
Referent: Terje Bogen
Sak 01/2019: Protokoll fra møtet 15.11.18
Vedtak: Protokoll godkjent
Sak 02/2019: Medarbeiderundersøkelsen 2018/10-faktor.
Tiltaksplan 2019-2020
Høsten 2018 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse etter 10-faktor modellen i alle
Osloskoler. GVO hadde en svarprosent på 86%. Resultatene for skolen ble først gjennomgått i
AMU og deretter presentert i et personalmøte. Ansatte fikk deretter forberedelsesoppgaver til et
seminar 10-11.01.19. hvor det gruppevis ble arbeidet med hvilke to faktorer skolen ønsket å
forbedre/jobbe med de neste to årene. Forslag til tiltaksplan ble utarbeidet og gjennomgått i et
personalmøte før det ble lagt fram i skolens AMU. Det vises til vedlagte tiltaksplan som ble
gjennomgått i møtet.
Vedtak: Tiltaksplan for 2019-2020 gjennomgått og tatt til etterretning.

Sak 03/2019: Godkjenning av Strategisk årsplan 2019
På bakgrunn av Byrådets føringer, har GVO utarbeidet skolens Strategiske årsplan for 2019.
Skolen gjennomførte en bred prosess, og er enige om å jobbe med tiltak og aktiviteter i
tilknytning til områdene: Lesson Study, karriereplaner, samarbeid arbeidsdrift/bedrifter-skole,
miljøtiltak/kildesortering samt lese- og skriveferdigheter. Vedlagte dokument ble gjennomgått i
møtet.
Vedtak: Strategisk årsplan for 2019 godkjent.
Sak 04/2019: Godkjenning av årsbudsjettet 2019
Rektor har i tidligere møter orientert om omleggingen av beregning og tildeling av
tilskuddsmidler til fengselsundervisningen. Oslo kommune v/GVO har fremdeles ikke mottatt
endelig tildeling for 2019. Rektor har imidlertid utarbeidet et budsjettforslag for 2019 som er
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oversendt UDE med frist 21.01.19. Forslaget tar utgangspunkt i tilsvarende tilskuddsbeløp som
skolen fikk i 2018. Skolen har et større mindreforbruk fra 2018 som skal gå til dekning av
husleiekostnadene i G 26. Om skolen får med mindreforbruket avgjøres først i forbindelse med
godkjenning av årsregnskapsrapporten i mars. Det vises til vedleggsbrev fra GVO hvor
konsekvensene for det foreløpige budsjettforslaget ligger. Rektor ga en utdypende informasjon
om situasjonen i møtet. Dersom skolen får et større tilskuddsbeløp, vil et justert budsjettforslag
legges fram i neste møtet for godkjenning. Utdanningsdirektoratet har signalisert at tilskuddet
kommer i overgangen januar/februar.
Vedtak: Informasjon om konsekvenser av det foreløpige budsjettforslaget for 2019, tas til
etterretning. Dersom endelig tildeling er mottatt, vil et endelig budsjettforslag legges fram for
godkjenning i neste møte.

Sak 05/2019: Informasjonsaker (se vedlegg)
 Eksamensresultater 2018
Styret sa seg fornøyd med eksamensresultatene
som ble lagt frem.
 Årsrapport 2018 - alle avdelinger GVO
Styret tok årsrapporten til etterretning
 Årsrapport 2018 – HMS
Styret tok HMS årsrapport til etterretning
 Sykefraværsstatistikk 2018
Styret tok sykefraværsstatestikken til etterretning.
Sykefraværet ble 1 % høyere enn forventet, men
det var ingen arbeidsmiljøfaktorer som hadde
påvirket økningen.
 Informasjon om vårens fagtilbud mm
Rektor orienterte om fagtilbudet som ble lagt frem
i møtet. Tilbudet kan endre seg dersom tilskuddet
blir endret.
Styret tok det til etterretning.
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