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Protokoll 

Driftsstyret 

12.06.2019,  

kl. 16.00 

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

Furuseth, Madeleine Enger, Jan Henrik Haudemann-Andresen, Helle 
Hofgaard 

Fraværende: Louise Norheim 

Møtegruppe: Driftsstyret 

Møtested: Ullern vgs 

Møtetid: 12.06.2019 16:00 

Referent: Torill Røeggen (rektor) 
 

Protokoll fra Driftsstyremøte ved Ullern vgs. 12.06.2019. 
 
Sak 16/19: Protokoll fra 05.03.19 

 Protokollen ble godkjent, med oppretting av noe skrivefeil og tunge 
formuleringer. 

 
Sak 17/19: Månedsrapport for april  - Ullern vgs 

 Rapporten ble gjennomgått av rektor og den ble godkjent uten kommentar. 
 
Sak 18/19:  Informasjon om ekstra klasser for neste skoleår 

Rektor  informerer om at skolen vil få en ekstra vg3 klasse på 
studiespesialistering. Dette var et ønske skolen selv hadde pga av stor søkning, 
og for å sikre at alle skolens egne elever fikk plass.Skolen skal også ta inn en 
ekstra vg1 klasse på studiespesialisering. Rektor og skolen stilte seg i 
utgangspunket negativ til dette forslaget pga romsituasjonen, men ble pålagt 
dette fra utdanningsetaten. 

 
Sak 19/19: Info ang. eksamen 2019 

Rektor fortalte at gjennomføringen av eksamen både muntlig og skriflig hadde 
gått veldig bra. De aller fleste elevene møtte opp og det var veldig lite sykdom. 
Svært gode resulateter på muntlig eksamen på vg3. Muntlig eksamen på vg1 og 
vg2 er enda ikke gjennomført. 
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Sak 20/19: Møteplan for høsten 2019 
 17. september, 19. november og 14.januar. Alle møtene starter kl 16.00 
  
 
Sak 21/19: Nytt fra skolen 

Elevrådet skal ha ansvar for å gjennomføre 2 alternative dager for vg1 og vg2 
elevene 17 og 18 juni. De har laget klart til en dag med fotosafari og en dag FN-
rollespill. Positivt at elevrådet tar ansvar, men vi ser at mye arbeid har blitt lagt 
på få elever. 

 
 Bente Presegård viser nettsiden til det skolefagligesamarbeidet. Hun viser alle 

de mulighetene skolens elever har til å få smakebiter på en annerledes 
skolehverdag gjennom dette samrabeidet. 

 
Sak 22/19: Eventuelt  
 Ingen saker ble tatt opp 
 
 
 

 


