
 

 
 

 
Osloskolen 

 

Ulsrud videregående skole 

 

Driftsstyret 

Referat 15.02.22 

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

Andrine Heggset (ansatt), David Dunlop (rektor), Anne Marte Løvbrøtte (ass. 

rektor og referent), Siri Zetterberg (økonomiansvarlig), Hana Sahal Yasin 

(elevrådet) 

Fraværende:  Hiyab Fshaye (elevrådet) 

Møtetid:  Tirsdag 15.02.22 1630 – 1800 

Møtested:  Teams 

Faste saker 

Sak 1/22 Godkjenning av referat og agenda 

Godkjent 

Sak 2/22 Tilbakemelding fra SMU 

 

Overordnet en bekymring for skolefravær og motivasjon etter en lang koronaperiode. Positivt at 

det nå går an å arrangere flere aktiviteter fremover. Skolen har flere planer av ulik art; fra at 

aulaen nå er åpen i storefri til skoleturer til Malaga og Tyrkia. Forhåpentligvis vil muligheten for å 

arrangere hyggelige og positive aktiviteter påvirke motivasjonen til elevene inn i skoleårets 

avslutning.  

 

Sak 3/22 Budsjett 2022  

Økonomiansvarlig Siri Zetterberg redegjorde kort for budsjett 2022.  

Det ble stilt spørsmål ved de to GSO-klassene som forsvinner fra Ulsrud. Dette skyldes en 

reduksjon i behov for skoletilbud for denne gruppen. Det ble også stilt spørsmål ved 

konsekvenser av strømprisene. Skolen har en fastprisavtale for strøm.  

Angående disponering av mindreforbruk som man vil få beskjed om senere i år, er det viktig å 

merke seg at dette er engangsutbetaling og ikke noe som bør medføre en aktivitetsøkning. 

Pengene kan eksempelvis brukes til møbelinnkjøp.  



Rektor bemerker at vi tidligere har opplevd endringer i aktivitetsplan frem mot start av nytt 

skoleår.  

Driftsstyret godkjente budsjettet.  

Sak 4/22 Økonomi  

Regnskapsåret avsluttes i midten av mars, slik at man på neste driftsstyremøte har mulighet til å 

presentere regnskapet for 2021 med flere detaljer.  

Enkelte avvik regnskap / budsjett i januar skyldes at det er lagt inn periodisering i budsjettet.  

Det stilles videre spørsmål om koronakompenserende tiltak. Disse er ført i regnskapet for 2021. 

Videre har vi fått videre midler som vi ønsker å bruke på en måte som kommer elevene til gode.  

Sak 5/22 Eventuelt 

Ingen saker meldt inn.  

 

Innmeldte saker 

Sak 6/22 Strategisk plan  

Rektor redegjorde for planens oppbygning og innhold. Han gjentar igjen at skolens økonomiske 

situasjon er bedre enn tidligere, og vi ønsker å bruke økte midler på å hjelpe elevene å heve 

blikket og øke motivasjonen. Skolen ønsker å være kreative og se på hvordan man kan gjøre ting 

annerledes.  

Det stilles spørsmålstegn ved punktet i Strategisk plan som går på faren for å miste dyktige 

lærere. Dette er en del av en større risikovurdering der man ser på ulike risikomomenter ved 

skolen og hvilke tiltak man bør fokusere på for å minimere hyppigheten av at disse inntreffer. 

Risikovurderingen er bygd opp etter  prinsippet sannsynlighet / konsekvens for å se hvilke 

momenter man må følge opp ekstra.  

Tomme bokser i planen skal fylles ut videre på seminaret ledelsen og faglederne skal ha i starten 

av mars. Tallene presentert er i stor grad erfaringsbasert, koblet med hvordan vi ser inntak, 

utvikling i elevgruppa etc. Det er et mål å være ambisiøs, men samtidig realistisk.  

Det påpekes at planen virker både lettfattelig og oversiktlig. Videre oppfordres det til ekstra 

fokus på elevfraværet.  

Driftsstyret tar planen til orientering frem til den har vært gjennom MBU.  

Sak 7/22 Aktivitetsplan  



Per nå er planen i stor grad lik årets situasjon, med noen unntak: Vi mister to grupper 

grunnskoleopplæring, er forespeilet at vi mister en klasse på Vg2BU og blir en gruppe mindre på 

Vg3ST. I midten av mars får vi vite om vi får en Vg2- klasse som skal på utveksling til Cambridge.  

Erfaringsmessig vet vi at vi ofte blir bedt om å øke antall klasser på slutten av skoleåret, 

eventuelt endre gruppene vi har fått tildelt.  

Elevtallet i aktivitetsplanen er høyere enn nåværende elevantall. Nåværende elevantall bærer 

preg av at vi har en del elever som har sluttet og blant annet gått til andre tilbud, flyttet eller 

begynt å jobbe.  


