
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Ulsrud videregående skole 

 

Driftsstyret 

Referat 02.02.21 

Tilstede:  Bjørn Strøm (politisk), Erlend des Bouvrie (politisk), Marianne Brækkan (lokal 

representant), Marianne Refsland (ansatt), Ida Andrine Heggset (ansatt), David 

Dunlop (rektor), Anne Marte Løvbrøtte (ass. rektor og referent), Hassan Jassim al 

Aboudi (elevrådet), Hiyab Fshaye (elevrådsleder) 

Fraværende:  

Møtetid:  Tirsdag 02.02.21 1700 – 1800 

Møtested:  TEAMS 

Sak 1/21 DS rolle og taushetsplikt 

  Erlend redegjorde for DS sin rolle og presiserte at det som blir diskutert her inne 

ikke skal diskuteres utenfor organet. Han ønsket spesielt elevene velkommen.  

 Erlend redegjorde videre for DS sin sammensetning. Rektor har en sekretærrolle.  

Sak 2/21 Godkjenning av referat og agenda 

  Godkjent 

Sak 3/21 Tilbakemelding fra SMU 

   

Elevrådsleder Hiyab oppsummerte hovedinnholdet i SMU; miljø, håndtering av 

Covid-19-situasjonen og trafikklysmodellen, aktiviteter på skolen.  

 

Overordnet opplevde elevrådet at skoledriften på ulike nivåer det siste året har 

fungert godt gitt rammene og situasjonen. Lærerne har vært flinke til å informere 

og til å ta vare på elevene. Noen kan kanskje være litt mer tilgjengelig, også 

utenom de faglige diskusjonene.  

 

Sak 4/21 Skolens strategiske plan 2021 (vedlegg) 

Rektor redegjorde for den strategiske planen og for prinsippene bak 

Barnehjernevernet. Han presiserte at tiltakene som springer ut av denne skal lede 

oss mot best mulig undervisning og best mulig miljø på skolen.  



De ansatte fortalte at de opplever at planen inneholder gode tiltak, med god 

bredde og samspill. De er fornøyde med at tiltakene henger sammen med arbeid 

som er gjort tidligere, at man får til en kontinuitet samtidig som nye elementer tas 

inn.  

Den strategiske planen ble vedtatt.  

Sak 5/21 Regnskap 2020 (vedlegg) 

Rektor redegjorde for endringen i finansieringsmodellen i Osloskolen, som kort 

oppsummert går på at Ulsrud vil få noe økte midler over noen år.  

Han redegjorde videre for hovedtrekkene og hovedpostene i regnskapet fra 

fjoråret. Skolen vil nesten gå i null, slik det ser ut nå.  

Regnskapet for 2020 ble vedtatt.  

Sak 6/21 Budsjett 2021 (vedlegg) 

Rektor redegjorde for budsjettet, og for at tanken som en offentlig instans er at vi 

skal gå i null.  

Cambridgetilbudet som vi tradisjonelt har hatt på Vg2 er ikke blitt gitt i 

inneværende skoleår. Ulsrud og de andre skolene med utenlandstilbud bestemte 

seg for ikke å tilby dette i skoleåret 20/21 på grunn av usikkerheten i Covid-19 

situasjonen. Videre har visumreglene til Storbritannia nå bli endret slik at det ikke 

er mulig å tilby et program som varer lenger enn 6 måneder neste skoleår.  

Vi ønsker å utvikle et tilbud igjen som kan tilbys elevene, men dette vil ikke kunne 

gjelde fra neste skoleår.   

Budsjettet for 2020 ble vedtatt. Driftsstyreleder sender digitalt signert vedtak.  

Sak 7/21 Nye Ulsrud – small, medium, large 

Dette skoleåret har en rekke small-tiltak blitt gjennomført, type nye møbler og 

oppussing av klasserom. I fase medium vil tiltak av noe større omfang bli 

gjennomført, for eksempel nytt skolekjøkken, flytting av arbeidsplasser / nye 

arbeidsplassmøbler til de ansatte.  

Vi ønsker å få satt ned en styringsgruppe for videre arbeid med large-tiltak og for 

at skolen skal være en større del av lokalmiljøet. De eksterne representantene 

støtter igangsettelsen av en slik styringsgruppe så snart som mulig.  

Sak 8/21 Eventuelt 



Teamsmøtet fungerer greit som en erstatning siden det nå ikke er mulig å 

gjennomføre et fysisk møte.  

   


