
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Ulsrud videregående skole 

 

Driftsstyret 

Referat 18.05.21 

Til stede:  Bjørn Strøm (politisk), Erlend des Bouvrie (politisk), Marianne Brækkan (vara, lokal 

representant), Marianne Refsland (ansatt), David Dunlop (rektor), Anne Marte 

Løvbrøtte (ass. rektor og referent)), Hiyab Fshaye (elevrådet) 

Fraværende:  Ida Andrine Heggset (ansatt), Hassan Jassim al Aboudi (elevrådet) 

Møtetid:  Tirsdag 18.05.21 1700 – 1800 

Møtested:  TEAMS 

Faste saker 

Sak 2/21 Godkjenning av referat og agenda 

  Godkjent. Ingen saker innmeldt til Eventuelt.  

Sak 3/21 Tilbakemelding fra SMU 

Skolemiljø (generelt og i forhold til koronasituasjonen): Vanskeligere å bli kjent 

med folk og et tyngre år enn normalt. Det har vært frustrerende å bli flyttet 

mellom de ulike nivåene i trafikklysmodellen, men elevene opplevde at 

informasjonen rundt det hele var grei.  

 

Lærere og andre ansatte melder at det har vært tungt å drive skolen i år og 

uttrykker stor bekymring for elevers fravær og kompetanse. Rektor bekrefter 

dette. Tungt å oppleve en så stille skole. Til høsten håper vi at det er mulig å få i 

gang mest mulig morsomme og miljøskapende aktiviteter igjen.  

 

Smittevernet har satt store begrensninger på våre muligheter i år, men det har vi 

vært nødt til å forholde seg til. Vi har vært pilotskole for bruk av munnbind, og er i 

gang med massetesting.  

 

Elevene ser noe lysere på tiden fremover og synes massetestingen fungerer greit. 

I dag er vi tilbake på gult nivå for første gang på lenge.  

 

Ansattrepresentant påpeker at organiseringen fra ledelsens side har blitt opplevd 

som god gitt de utfordrende rammevilkårene.  

 



Sak 6/21 Regnskap 2020 

  Vi gikk omtrent i 0 i fjor. Dette er første gang på flere år.   

Sak 10/21 Økonomi  

  UDE100 var vedlagt innkallingen.  

Det at refusjoner kommer inn i etterkant, noe som gjør at det kan være vanskelig å 

få full oversikt underveis.  

Det ser ut som vi vil gå i 0 i år også. Vi er på år 2 av 3 av innføring av ny 

finansieringsmodell, noe som i vårt tilfelle betyr en mer romslig økonomi. Når 

denne er fullt innført, vil det være en 60/40 finansiering; 60% av finansieringen 

går på antall grupper og 40% på antall elever.  

Vi ser allerede nå at vi har muligheter vi ikke hadde før, og har blant annet derfor 

økt miljøarbeiderressursen. Med et budsjett man tror vil gå i balanse, er det i 

tillegg enklere å planlegge for aktiviteter som kommer elevene til gode.  

Vi får refundert utgifter direkte koblet til koronasituasjonen, men sparer også en 

del penger for eksempel på at skriftlig eksamen ikke gjennomføres.  

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

Det skjer dessverre lite i den overordnede progresjonen her. Det ble sendt brev til 

Byrådsavdelingen om mediumtiltakene forrige uke, mens vi trodde det var sendt i 

november 2020. Rektor har bedt om å få se dette brevet for egen oversikt. Skolen 

opplever at vi purrer mye uten noe særlig resultat.  

Det foreslås at ny divisjonsdirektør Trond Lien bes inn som gjest til neste møte i 

Driftsstyret.  

Positivt at arbeidsrommene har fått nye møbler siden sist.  

Sak 8/21 Eventuelt 

Innmeldte saker 

Sak 11/21 Eksamen 2021 

Skriftlig eksamen ble avlyst denne våren. Alle avgangselever på Vg3 skal opp til 1 

muntlig eksamen. Muntlig eksamen for Vg1 og Vg2 ble avlyst.  

Dette gjør at vi kan undervise lenger enn vi ellers ville gjort, noe som er veldig fint 

mot slutten på et annerledes skoleår.  


