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Ullern videregående skole 

 

Protokoll Driftsstyret 
09.06.2020,  
kl. 16.00 

 
Tilstede: Yngvar Husebye, Stephan Tschudi-Madsen, Bente Prestegård, Ann Kristin 

Furuseth, Madeleine Enger, Nicolai Dyvik, Helle Hofgaard 

Fraværende: Louise Norheim,  

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Ullern vgs 

Møtetid: 09.06.2020 16:00 

Referent: Helle Hofgaard 
 

 

15/20:  Godkjenning av Protokoll fra 03.03.20 

Vedtatt 

16/20:  Månedsrapportering for april Ullern vgs 

Vi fortsetter å følge lønnsutviklingen. Alle utgifter ifm korona føres på eget 

prosjekt. Ullern har hatt noe ekstra kostnader til renhold, ellers ikke noe av 

betydning. Tertialrapport tatt til orientering. 

17/20:   Evaluering av koronatiden 

To digitale veiledere, god hjelp til overgang til digital skole. Første periode var 

arbeidsmengden for elevene litt i overkant, dette ble justert ned etter samarbeid 

med elever.  

Tilbakegang til skolen har vært krevende. Lærer og elever har gjort en enorm 

innsats for å ta igjen det tapte for sårbare elever som har hatt krevende forhold i 

koronatiden. Fullfør og bestå vil bli høyere i år enn i fjor.  

 

Madeleine og Nicolai enig med rektors oppsummering. Myk overgangen til 

skolen igjen med to dager skole og tre dager hjemme var bra. Stephan spurte 

elevene om de kunne tenke at det hadde vært bra med fortsettelse med en 

hjemmedag/teamsdag. Enighet om at læringstrykket er større ved fysisk 

oppmøte på skolen.  

 

Motivasjon vanskelig når perioden ble så lang.  

Yngvar stilte spørsmål om hva kan gjøres i siste ukene for å skape samhold og 

god stemning inn i sommerferien? Hovedprioritet er avgangsklassene, vi jobber 



 

 

med å få til en god og høytidelig avslutning. Grunnet begrensninger i antall 

personer som kan være samlet, vil det bli 6 avslutninger. 

Inkluderingsdag ble avlyst i mars, vi bli gjennomført så raskt som mulig i høst. 

 

Driftsstyret gir skoleledelse, lærer og elever honnør for godt arbeid i 

"koronaperioden". 

 

18/20:  Informasjon ang. ekstratildeling pga flere klasser 

Skolen har fått ja til søknad om dekning av ekstrakostnader ifm at vi må øke 

antall elever med en klasse. 

 

19/20:  Møteplan høsten 2020 

 

Onsdag 23. september 2020 kl. 16:00 

Tirsdag 17. november 2020 kl. 16:00 

Tirsdag 19. januar 2021 kl 16:00 

 

20/20:  Forsøk fleksitid 

Skolen har blitt spurt om å være med på forsøk med fleksitid (6 timer pr halvår). 

Rektor har forslag om å forsøke dette på Apotek, Helse- og oppvekst og 

Elektrofag for å få høyere en effekt med høyere fullføre og bestå. Tanken er at 

ledelsen går inn og tar denne ekstraundervisningen. 

Driftsstyret vedtar godkjenning av at søknad sendes under forutsetning av at 

lærerne på avdelingene er positive til dette.   

 

 

   

   

 

 


