Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ulsrud videregående skole
Referat

Til stede:

Forfall:Ømer Ali Harmankya (1STA), Shaima Berraho (2STA), Bjørn
Strøm (politisk), Erlend des Bouvrie (politisk), Marianne Refsland (ansatt),
Aud Raaum (ansatt), David Dunlop (rektor), Sara Brekkan (nærmiljø)
Referent:
Pernille Herje Haga (ass rektor)
Møtegruppe Driftsstyret
Møtested: Rektors kontor
Møtetid:
Tirsdag 8.05.2018
Telefon:
22757625
Neste møte

Referat
Sak 8/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Referat godkjent tidligere. Ingen saker meldes og agenda godkjent.
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Tilbakemelding fra SMU
Det ble gitt en kort tilbakemelding fra skolemiljø både fysisk og psykososialt.
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Innsøking og aktivitetsplan 2018-2019 (vedlegg)
8 primærsøkere til vg1 ST neste år, Vg1 ID 7 søkere og stabilt på Vg1 HO.
Bekreftet fra UDA at det ikke opprettes nye klasser i Vg1 idrett ved skolen til
høsten. Mulig god nok dekningsgrad i byen for idrettsfag med tre skoler som
har tilbud, så mulig på vi ut fra Ulsrud. Usikkerhet rundt antall klasser som
opprettes på vg1 ST ved skolen til høsten. Det ser ut til at vi får en klasse i
Cambridge neste skoleår.
Driftsstyret tar dette til etterretning.
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Høring ny ressurstildelingsmodell (vedlegg)
Det er sendt ut en rapport med vurdering av gjeldende modell og et forslag
til ny modell ut i fra gitte kriterier. I modellen som er forslått ser man at
Ulsrud kommer ut med pluss fire millioner. Mulig det kan påvirke allerede
nester års budsjett.
Driftsstyret støtter vedlagte forslag til ny modell og rektor får fullmakt til å
legge inn høringen på vegne av driftsstyret.
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Utviklingsløype (vedlegg)
Informasjonen som er sendt ut tas til orientering.
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Arbeidsmiljø

Utdanningsetaten
Ulsrud videregående skole

Besøksadresse:
Tor Jonssons veg 5
0688 OSLO

Telefon: 22 75 76 20
Telefaks: 22 75 76 21

Org.nr.: 974590972

ulsrudvgs@ude.oslo.kommune.no
www.ulsrud.vgs.no
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Det har vært mye fokus i media, som har påvirket arbeidsmiljø. Det har vært
ulike prosesser, men vilje til å ta tilbake det gode arbeidsmiljøet er stor.
Vært en sak som er sendt til arbeidstilsynet. Av vold og trussel har vi 6
saker inneværende år.
Dette tas til etterretning.
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Skolebehovsplan
Høringen fra skolen er sendt inn. Holtet vgs legges ned som en vgs og alt
av HO og FO flyttes til Ulsrud. Bakgrunnen er at man samler faglige miljø.
Det har vært befaring ved skolen som bekrefter at utbygging kan skje,
skolen vil da kunne bli for 300-400 elever. Det er også tydelige planer om at
alle skoler med ST skal ha 5 paralleller på hvert trinn for å sikre fagmiljø og
fordi kullene blir større.
Tas til etterretning.
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Andre saker
i)
Det ble lagt fram prognoser for økonomi. Mange
usikkerhetsmomenter i denne prognosen.

