Oslo kommune
Utdanningsetaten
Ulsrud videregående skole
Referat

Til stede:

Ømer Ali Harmankya (1STA), Shaima Berraho (2STA), Aisha Abdi Ahmed
(3STB), Bjørn Strøm (politisk), Erlend des Bouvrie (politisk), Marianne
Refsland (ansatt), Aud Raaum (ansatt), David Dunlop (rektor), Sara
Brekkan (forfall)
Referent:
Pernille Herje Haga (ass rektor)
Møtegruppe Driftsstyret
Møtested: Rektors kontor
Møtetid:
Tirsdag 23.01.2018
Telefon:
22757625
Neste møte: 8. mai 2018

Agenda
Sak 1/18

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent.

Sak 2/18

Tilbakemelding fra SMU
Den positive utviklingen skolen er i spesielt med et aktivt elevråd og skolens
lærere bidrar godt. Man jobber kontinuerlig med det fysiske miljøet. Det
iverksettes tiltak der det er nødvendig for elever med behov. Elevene bidrar
selv til det positive miljøet, spesielt flere fysiske aktiviteter, åpent bibliotek
og chiller'n. Det er ikke meldt inn alvorlige mobbesaker.
Vedtak: Innspill tas til etterretning

Sak 3/18

Økonomi/Budsjett (vedlegg)
Rektor presenterer sitt forslag, som viser at det ikke er tilstrekkelige midler
til å opprettholde dagens aktivitet. Konkret kan dette innebære at vi må
redusere tilbudet skolen har innen valgfrie programfag. Årets regnskap vil
være klart i starten av mars og vil kunne vise et mindreforbruk på rundt 1,2
millioner. Det som påvirker årets budsjett vil være mindre elever
inneværende skoleår, hvor mange elever som slutter i løpet av året og
gjennomføring av utviklingsløype.
Vedtak: Regnskap og budsjett er enstemmig vedtatt

Sak 4/18

Strategisk plan /utviklingsløype (vedlegg)
Som en konsekvens av deltagelse i utviklingsløype, har skolen fått beskjed
om å avvente arbeidet med årets strategiske plan utsettes til etter at
ståstedsanalyse er gjennomført.
Vedtak: Utsettes til rapport fra ståstedsanalyse foreligger.
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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Sak 5/18

Aktivitetsplan (vedlegg)
Følgende er vedtatt aktivitetsplan: 4 klasser vg1 ST, 2 klasser vg1 ID, 5
klasser vg1 HO, vg1 hosk, vg2 busk, vg3 busk, vg2 ID 1 klasse, 2 klasser
vg2 ST, 3 klasser vg3 ST, vg2 idrett 1 klasse, vg3 ID 1 klasse. Vg2 BU 2
klasser. FO 38 plasser fordelt på fire grupper. Det vil kjøres prøveinntak
etter søknadsfrist for videregående skole, og en mulig korreksjon av
grupper kan komme.
Vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Sak 6/18

Miljøfyrtårn sertifisering
Vedtak: Tas til orientering

Sak 7/18

Andre saker
Referater og skriv som publiseres kan være med på å bygge omdømme for
skolen.

Neste møte: Tirsdag 8. mai 2018

