Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ullern videregående skole

Protokoll
Driftsstyret
17.09.2019,
kl. 16.00
Tilstede:
Fraværende:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:

Yngvar Husebye, Stephan Tschudi-Madsen, Bente Prestegård, Ann Kristin
Furuseth, Madeleine Enger, Nicolai Dyvik, Helle Hofgaard
Louise Norheim
Driftsstyret
Ullern vgs
17.09.2019 16:00
Torill Røeggen (rektor)

Protokoll fra Driftsstyremøte ved Ullern vgs. 17.09.2019.
Sak 23/19:

Protokoll fra 12.06.19
Protokollen ble godkjent

Sak 24/19:

Informasjon om modell for nytt inntakssystem i videregående skole
v/Cathrine Huglen
Rådgiver på Ullern vgs Cathrine Huglen, som sitter i utvalget som arbeider med
det nye inntakssytemer informerte om ulike modeller for inntak på videregående
skole. Temaet egansjerte og noen medlemmer stilte seg kritisk til mandatet
gruppen hadde og modellene. Rektor sendte ut presentasjonen og informasjon
til medlemmene i ettertid.

Sak 25/19:

Månedsrapport for august Ullern vgs - Rapporten ble gjennomgått av rektor
og den ble godkjent uten kommentar.

Sak 26/19:

Info om skolestart 2019
Fin oppstart med lite skifte av elever. Fin tur til Hove med hele vg1 kullet, tror
det at turen kom tidelig kan ha hatt en effekt på lite endring i elevmassen. Neste
uke starter samarbeidsdagene, da får alle elevene på vg1 ett innblikk i hva som
skjer oppover i byggene. Hva vil det si å være en del av en innovasjonspark.

Utdanningsetaten

Besøksadresse:

Ullern videregående skole

Ullernchausseen 66

Telefon: 22 51 79 00

Org.nr.: 974590964

0379 OSLO
ullernvgs@ude.oslo.kommune.no
ullern.vgs.no

Sak 27/19:

Resualtatanalyse – fravær, standpunkt og eksamen
Rektor gikk gjennom hovedresulatene og de viser en god utvikling. Spesielt
fornøyde med fullføre og bestå 97,9% (totalt på hele skolen),norsk hovedmål på
4,5, og mange veldig gode resultater innen ulike programfag. Vi har et økt
fravær noen som vi ikke er fornøyd med – har prøvd å analysere dette nærmere
og har startet aksjonnærvær – mer tett på tidlig når det gjelder oppfølging av
dem som har økende fravær.

Sak 28/19:

Evaluering av Strategisk plan 2019
Ved gjennomgang av resualtatanalysen så vi at de fleste målene er nådd med
hensyn til tallmål som var satt i fag i den Strategiske plan. Resulatene i
elevundersøkelsen foreligger ikke enda.

Sak 29/19:

Godkjenning av språktur for elever og personalseminar
Dritfsstyre godkjenner språkturen på vg2 i februar og personalseminar til
Oscarsborg. Personalseminaret er lagt inn i budsjettet.

Sak: 30/19:

Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp
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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

