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Protokoll 

Driftsstyret 

03.03.2020,  

kl. 16.00 

 
Tilstede: Stephan Tschudi-Madsen, Bente Prestegård, Ann Kristin Furuseth, 

Madeleine Enger, Nicolai Dyvik, Helle Hofgaard 

Fraværende: Louise Norheim, Yngvar Husebye, 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Ullern vgs 

Møtetid: 03.03.2020 16:00 

Referent: Torill Røeggen (rektor) 
 

Protokoll fra Driftsstyremøte ved Ullern vgs. 03.03.2020. 
 
Sak 08/20: Protokoll fra 14.01.20 
  Protokollen ble godkjent. 
 
Sak 09/20: Årsregnskap 2019 for Ullern vgs. 

 Årsregnskapet ble gjennomgått av rektor og deretter vedtatt uten 
kommentar. 

 
Sak 10/20:  Fullstendighetserklæring 

Fullstendighetserklæringen ble gjennomgått av rektor og tatt til 
etterretning. 

 
Sak 11/20: Månedsrapportering for januar – Ullern vgs. 

Godkjent uten kommentar. 
 

Sak 12/20: Informasjon om innsøking 
 Rektor gikk gjennom tallene. Vg1 ST – 293 (nedgang på 15 fra i fjor) til 

192 plasser, Forskerlinjen vg1 37 (en økning på 6 fra i fjor) til 32 plasser 
Vg1 MK – 80 (økning på 34 fra i fjor) til 32 plasser, Vg1 HO – 39 (økning 
på 4 elver fra i fjor) på 34 plasser, Vg1 EL – 28 (nedgang på 17 elever fra 
i fjor) til 32 plasser, Vg2 EL-energi 28 (økning på 10 elever) plass til 16 
elever, Vg2 Date-el - 9 (økning på 6 elever) 16 plasser, Vg3 APO – 18 
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(økning på 2 elever) 18 plasser, TL – 25 (nedgang på 2 elever) plass til 
25.  
Vg3 ST er oversøkt med 7 elever – rektor har henvendt seg til  
utdanningsetaten om at vi ikke ønsker en 7 parallell på vg3 neste 
skoleår. 
Rektor er veldig godt fornøyd med søkingen spesielt på vg1 MK som er 
all time high. 
  

Sak 13/20: Resultater 1 termin 
Rektor går gjennom resultatene fra 1 termin, alle har fått utlevert en 
presentasjon av tallmaterialet. Rektor uttrykker at hun er bekymret for det 
store fraværet, men det er lik det vi hadde i fjor på 4,6%. 
Antall IV-er og 1 har gått litt ned,  selv om vi har flere elever i år. I fjor var 
tallet  for antallet elever som fikk 1 eller IV, 50 og  i år er det 48. Antall IV-
er har økt fra 97 – 133, det vil si vi i år har flere elever som mange IV-er. 
Skolens mål er at det skal reduseres til 18 elever frem til sommeren. 

 
Sak 14/20: Eventuelt  

- Elevene ytrer ønske om å få Starbucks – kaffeautomaten tilbake. 
Helle forklarer at det var lite omsetning og mye svinn av kopper. 
 

- Bystyret har bestemt at det skal innføres skolemat til alle elever i 
grunnskolen og videregående skole. Det skal være et fullverdig måltid 
uten kjøtt og uten matsvinn. Rektor informere om at vi har hatt et 
formøtet med noen fra Utdanningsetaten om dette, men opplever at 
dette kan bli vanskelig å gjennomføre. 

 

- Skolen har igangsatt rutiner for å ungå smitte i forbindelse med 
koronautbryddet. Det vaskes 2 ganger daglig over alle kontaktpunkter 
på skolen og det er satt ut antibac og såpe på toaletter og i 
klasserom. 
 

 
 

 


