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Protokoll 

Driftsstyret 

18.01.2017, kl.  

1600 

 

Tilstede: Bente Prestegård, Kjersti Falck, Louise Norheim, Karen Marie 
Daasvand, Yasmin Roland, Stephan Tschudi-Madsen, Norhild Joleik 

Fraværende: Trym Grøndahl 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Ullern vgs 

Møtetid: 18.01.2017 16:00 

Referent: Torill Røeggen (rektor) 
 

 

Protokoll fra Driftsstyremøte ved Ullern vgs. 18.01.2017. 
 

Sak 01/17: Protokoll fra 23.11.16 
  Protokollen ble godkjent 
 
Sak 02/17: Budsjett 2017, Ullern videregående skole 
   Budsjettet ble gjennomgått av rektor og tatt til etterretning 
 
 
Sak 03/17:  Strategisk plan 2017 

Budsjettet ble gjennomgått av rektor og tatt til etterretning. Det ble gitt 
tilbakemelding om at innledningen kunne ha vært litt mer spennende, 
men at selve planen var god. Rektor vil gjøre noen endringen på 
innledningen før den blir sendt inn. 

 
Sak 04/17: Godkjenning av gavekasse 

Driftsstyre godkjente hvordan skolen tilrettelegger for en gavekasse ut for 
ekstra opptjente midler. 

 
Sak 05/17: Nytt fra skolen,  

Fagvalg – elevens fagvalg gjør at skolen må øke med 6-7  grupper neste 
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skoleår, dette er det tatt høyde for inn i budsjettet.    
Gi av deg selvdagen – vi fikk samlet inn ny rekord i år, flott innsats fra 
skolens elever. 
Revy – 300 elever har vært involvert i arbeidet på tvers av klasser og 
trinn – viktig for det sosiale arbeidet. Gode tilbakemeldinger fra presse – 
en 4 og en 6 –er. 
Åpen skole – vi har åpen skole 24 og 25. januar. Håper på mye folk! 
 

 
Sak 06/17: Møteplan for våren 2017 
 Onsdag 1.mars kl. 16.00 og onsdag 07.juni kl. 16.00 
 
 
Sak 34/16:  Eventuelt 

Elevrådet ønsker å ta opp følgende saker: 

 Ruter – fulle busser, fører til en del kommer forseint: 

Elevene har vært i kontakt ed Ruter flere ganger uten å komme noen vei 

med bedring av busstilbudet til Ullern. Rektor sier at skolen gjerne kan 

sende en egen henvendelse om saken de også. Driftsstyre støtter dette. 

Kantinerådet:  

Elevrådet ønsker en elevrepresentant i kantinerådet, rektor gir beskjed 

om dette.  

Treningsrom – bruk for elevene i fritimer/friminutt: 

Elevrådet ønsker at elevene skal benytte seg av trimrommene i fritimer 

og friminutter. Rektor sier at det blir nok ikke aktuelt før eleven viser mer 

ansvar for å rydde og holde nåværende fellesarealer i orden. Fortsatt 

flytter eleven rundt på møbler og forsøpler mye. 

 

 


