Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ullern videregående skole

Protokoll
Driftsstyret
20.11.2018,
kl. 16.00
Tilstede:

Fraværende:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:

Stephan Tschudi-Madsen, Kjersti Falck, Louise Norheim, Anne Kristin
Furuseth , Helle Hofgaard , Bente Prestegård, Oscar C Husebye, Madeleine
Backer Enger
Driftsstyret
Ullern vgs
20.11.2018 16:00
Torill Røeggen (rektor)

Protokoll fra Driftsstyremøte ved Ullern vgs. 20.11.2018.
Sak 26/18:

Protokoll fra 18.09.18
Protokollen ble godkjent

Sak 27/18:

Månedsrapportering for oktober Ullern vgs
Månedsrapporteringen ble tatt til etterretning

Sak 28/18:

Aktivitetsplan 2019-20 - høringsforslag
Forslaget har en endring for Ullen vgs og det er at det er satt av 32 plasser til en
ny forskerlinje, dvs. vi vil få 5 ordinære ST klasser ikke 6 som tidligere. Ellers er
det bare justeringer på antall plasser som rektor gir en tilbakemelding på.

Sak 29/18:

Informasjon om møte med Byråd ang. ressursfordelingsmodellen
Rektor var på møte med Byråden 29.10.18 der hun fikk fremlegge sine
meninger rundt ressursfordelingsmodellen. Byrådsavdelingen for oppvekst og
kunnskap har ønsket å sjekke andre modeller den som i førstegang ble foreslått
av Deloitte – spesielt dette gruppetildeling. Rektor er kritisk til denne modellen,
da dette kan medføre enda større reduksjoner en den første modellen som gir
en reduksjon på ca. 2 mill. Ved større reduksjon er sannsynligheten stor for at
fullføre og beståandelen vi gå ned – spesielt på yrkesfag som da mest
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sannsynlig vil får større klasser, en annen konsekvens vil også bli et smalere
fagtilbud til elevene på ST. Det ble også tatt opp at det er rart at de ikke
samtidig jobber med inntaksordningen som også kan gi en økonomisk
konsekvens. Rektor følte at hun fikk formidlet sine synspunkter på en god måte
og at Byråden lyttet og spurte oppklarende spørsmål.
Sak 30/18:

Info ang. vurdering uten karakter på vg1
Rektor har hatt møte med elevstyre ang. vurdering uten karakter på vg1. Flere
tillitselever har tatt opp frustrasjoner rundt dette til elevrådet. Rektor begrunnet
skolens valg. Elevstyret tror det hadde vært lurt at rektor tok en tur innom hvert
klasserom og forklarer valget og hører litt hvordan elevene opplever dette.
Rektor vil gjennomføre et slikt besøk snarest.

Sak 31/18:

Info fra skolen, Miljøfyrtårn, Universitetsskole og storfint besøk.

-

Miljøfyrtårn, skolen fikk i slutten av oktober beviset på de er blitt
miljøsertifiserte med en høytidelig overrekking i Rådhuset. Vg2 MK – har laget
kampanjer for å få elevene til å sortere søppel og rydde etter seg i kantinen –
disse starter 2 termin.
Universitetsskole, skolen er for 4 nye år utnevnt til Universitetsskole. Dette gir
oss mange muligheter som gagner elever og ansatte. Rektor sitter i styret på
ILS (institutt for lærerutdanning og skoleforskning) på UiO.
Storfint besøk. Den 30.oktober var Uller vgs, OCC og Statsminister Erna
Solberg vert for Northern Future Forum – konferanse om helseteknologi. I den
forbindelse hadde vi besøk av 9 statsleder fra de nordiske og baltiske landene
samt statsministeren fra Storbritannia. Elever var med å jobbet under
konferansen.

Sak 32/18:

Eventuelt

-

-

Rektor og de tillitsvalgte fortale om et svært vellykket
personalseminaret på Norefjell, der digital kompetanse var
hovedfokus.
Rektor holdt tale og overrakte blomster og gave til Kjersti Falch som
sluttet som Driftsstyreleder etter mange får på Uller vgs. Hun har gjort
en veldig viktig jobb for Ullern vgs i flere roller.
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