
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Ulsrud videregående skole 

 

Driftsstyret 

Agenda 16.11.21 

Tilstede:  Bjørn Strøm (politisk), Erlend des Bouvrie (politisk), Cathrine Dølving (ansatt), Ida 

Andrine Heggset (ansatt), David Dunlop (rektor og referent), Siri Zetterberg 

(økonomiansvarlig), Hana Sahal Yasin (elevrådet), Hiyab Fshaye (elevrådet) 

Fraværende:  Ida Andrine Heggset (ansatt), Anne Marte Løvbrøtte (ass.rektor og referent) 

Møtetid:  Tirsdag 16.11.21 1630 – 1800 

Møtested:  Klasserom B204 (2. etasje i B-blokk) 

Faste saker 

Sak 2/21 Godkjenning av referat og agenda 

  Godkjent 

Sak 3/21 Tilbakemelding fra SMU 

  SMU-leder (Hiyab) regegjorde for SMU-møtet 

 

Sak 6/21 Budsjett 2021 

Rektor presenterte skolens nye økonomiansvarlig (Siri Zetterberg). Planen 

fremover er at Driftsstyret skal få drøfte budsjettet og regnskap på et mer faglig 

grunnlag. 

Erlend foreslo at det legges ved en verbaldel der de største postene og evt. 

avvikene kommenteres. 

Siri presentert årets budsjett på et overordnet nivå. Det vil måtte komme noen 

justeringer mtp fastlønn og variabel lønn.  

Driftsbudsjettet ser ut til å gå i pluss, resultatet vil mest sannsynlig gi et 

overskudd på 1-2 millioner kroner. Det planlegges å øremerke midler til bestemte 

prosjekter i 2022.  



Bjørn ønsker en mer grafisk presentasjon av budsjettet for å gjøre det mer 

forståelig og tilgjengelig. 

Sak 10/21 Økonomi  

Den nye finansieringsmodellen innføres med 100% virkning fra 2022. Dette vil gi 

skolen bedre økonomi og mer forutsigbarhet. 

Sak 8/21 Eventuelt 

Ros fra driftsstyreleder til skolens vaktmester for måten han organiserer 

valglokalene på Ulsrud vgs. 

Nærmiljørepresentant, Sara Brækkan, har sluttet og blitt takket av av Driftsstyret 

med blomster. Skolen jobber med å finne en erstatter for henne. Erstatteren skal 

være på plass innen januar 2022. 

Forslag til neste møte er en tilbakemelding fra de ansatte. 

Innmeldte saker 

Sak 13/21 Hva er Driftsstyret? 

  Skrivet fra UDE om hva Driftsstyret er ble delt ut. 

  Timelistene ble også delt ut til alle medlemmer. 

Sak 14/21 Studieturer 

  Driftsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om studieturer. 


