Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ullern videregående skole

Protokoll
Driftsstyret
05.03.2019,
kl. 16.00
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Fraværende:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:

Yngvar Husebye, Stephan Tschudi-Madsen, Bente Prestegård, Ann Kristin
Furuseth, Casper Faarlund, Oscar C Husebye, Helle Hofgaard
Louise Norheim
Driftsstyret
Ullern vgs
05.03.2019 16:00
Torill Røeggen (rektor)

Protokoll fra Driftsstyremøte ved Ullern vgs. 05.03.2019.
Sak 09/19:

Protokoll fra 15.01.19
Protokollen ble godkjent, med oppretting av noe skrivefeil

Sak 10/19: Årsregnskap 2018 for Ullern vgs.
Årsregnskapet ble gjennomgått av rektor og deretter vedtatt uten
kommentar.
Sak 11/19: Fullstendighetserklæring
Fullstendighetserklæringen ble gjennomgått av rektor og tatt til
etterretning
Sak 12/19: Månedsrapportering for januar – Ullern vgs.
Godkjent uten kommentar
Sak 13/19: Informasjon om innsøking
Rektor gikk gjennom tallene. Vg1 ST – 308 (økning på 67 i fjor) til 160
plasser, ny forskerlinje 31 søker til 32 plasser, Vg1 MK – 46 (nedgang på
19 fra i fjor) til 32 plasser, Vg1 HO – 35 (nedgang på 2 elver fra i fjor) på
34 plasser, Vg1 EL – 45 (økning på 13 elever fra i fjor) til 32 plasser, Vg2
EL-energi 18 (nedgang på 10 elever) plass til 16 elever, Vg2 Date-el - 3
(nedgang på 6 elever) 16 plasser, Vg3 APO – 16 (nedgang på 4 elever)
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18 plasser, TL – 27 (økning på 2 elever) plass til 25. Vg3 ST er oversøkt
med 25 elever – rektor har henvendt seg til utdanningsetaten om det er
mulig å øke med en gruppe på vg3 slik at alle får plass. Rektor er veldig
godt fornøyd med søkingen spesielt på ST og EL (vg1), litt bekymret for
søkingen på vg2 Data-el, her har det vært mye sykdom blant ansatte
som gjør dette veldig sårbart. Har strategien klar for hva som må gjøres
til neste år for å endre dette. Rektor er litt bekymret for at snittet på vg1
ST vil bli for høyt med så høye søkertall og bare 5 paralleller.
Sak 14/19: Resultater 1 termin
Rektor går gjennom resultatene fra 1 termin, alle før utlevert en
presentasjon av tallmaterialet. Rektor uttrykker at dun er bekymret for det
økende fraværet til elevene fra 3,7% i fjor til 4,6% i år. Antall IV-er og 1
har også økt fra i fjor med antall elever dette gjelder er ikke så stor
forskjell 47 elever i fjor til 50 i år. Skolens mål er at det skal reduseres til
18 elever frem til sommeren.
Sak 15/19: Eventuelt
Driftsstyret vurderer søknad om utenlandstur til Cern for Teknologi og
forskningslære2 (8 elever og 2 lærere). De har alt for 25 000kr i støttet fra
Vestre Aker ungdomsråd. Siden det er så kort til de de evt. skal dra har
rektor bedt lærer snakke med hver enkelt elev om godkjenning fra
foresatte til å dra på tur. Under forutsetning at alle får ja godkjenner
Driftsstyret denne turen.

2

Utdanningsetaten

Besøksadresse fram til 010815:

Telefon: 22 51 79 00

Ullern videregående skole

Cort Adelers gate 30

Telefaks: 22 51 79 19

Org.nr.: 974590964

0254 OSLO
ullernvgs@ude.oslo.kommune.no
www.ullern.vgs.no

