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Protokoll fra driftstyremøte 2019-06-20
Sak 11/2019: Godkjenning av protokoll av 04.04.2019.
Godkjennes
Sak 12/2019: Stillinger og fagtilbud for høsten 2019
Rektor innformerte om tildelt budsjett og samtaler om opplæringsbehovet ved de ulike
avdelinger i fengslene. Det jobbes med å opprettholde et noe tilsvarende undervisningsvolum
ved alle avdelinger for kommende skoleår. 2,2 årsverk vil gå av med pensjon, men skolen har
engasjert 1,7 lærerårsverk i de fagene vi har størst behov for å dekke. Skolen er gjort
oppmerksom på fra U-dir. om at det vil bli en reduksjon i tildelte budsjetter i en 5-årsperiode
fremover. Det er derfor behov for å være forsiktig med nye faste tilsettinger før vi vet
nøyaktig hva neste års tildeling blir. Rektor orienterte om stillinger og kommende fagtilbud.
Vedtak: Saken tas til orientering og godkjennes.
Sak 13/2019: Tilbakemelding på brev sendt til Utdanningsdirektoratet
Rektor viste til sak 07/2019 med godkjenning av årsbudsjett 2019. På Oslo kommunes
henvendelse til U-dir om økt behov for budsjettmidler til oppfølgingsklassen, er det kommet
svar av 15.05.2019. Tildeling for 2019 er gjennomført. U-dir har bedt fylkesmannen i
Vestland om å utrede en objektiv modell for tildeling av tilskudd til oppfølgingsklasser.
Denne modellen tenkes benyttet i fbm med Stasbudsjettet for 2020.
Vedtak: Tilbakemelding fra Utdanningsdirektoratet om tildeling til oppfølgingsklassene tas
til etterretning.

Grønland
voksenopplæring

Besøksadresse:
Grefsenveien 26, 0482 Oslo

Telefon:
21 80 21 80

Postadresse:
Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

postmottak@ude.oslo.kommune.no
www.oslo.kommune.no/skole-ogutdanning/

Org. Nr.:

Sak 14/2019: Møteplan for skoleåret 2019/20
Rektor viser til vedlagte oversikt over møter for GVO neste skoleår. Møteplanene har vært
behandlet i MBU 11.06.19. Oversikten viser noen av hovedsatsingsområdene våre kommende
skoleår. Rektor ga en orientering om ulike tema/arbeidsformer i møteplan for kommende
skoleår.
Vedtak: Møteplan for skoleåret 2019 /20 tatt til etterretning.
Sak 15/2019: En liten statusrapport for våren 2019 hvor det blir gjort rede for:
-

Antall gjennomførte eksamener våren 2019 (oversikt legges fram i møtet)
Rektor orienterte om antall eksamen gjennomført ved de ulike avdelingene.
Totalt var det avlagt 52 skriftlige og 40 muntlige eksamener våren 2019.

-

Elevtall på de ulike avdelingene (en oversikt blir gjennomgått i møtet)
Rektor orienterte om elevtall sommviste et gjennomsnitt på 130 elever i uken.

-

Kompetanseheving – antall gjennomførte kurs/tema
Rektor orienterte om antall kurs gjenomført våren 2019. Rektor mener skolen
innfrir de flestes ønsker om kurs.

-

HMS- Miljøsatsing
Ass rektor orienterte om miljøsatstingen GVO har iverksatt denne våren. Det vil bli
innført kompostering i Oslo fengsel og på Bredtveit fengsel samt kildesortering ved
alle avdelinger. Anntatt oppstart er september 2019.
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