Oslo kommune
Utdanningsetaten
Nydalen videregående skole
Referat
Driftsstyret tirsdag 3.4.2018.
kl. 1615-1730

Stein Øberg, Linn Siri Jensen, Grethe Rostad, Svein Erik Munkelien, Ståle
Nordli, Brit Teien, Saida Tufa, Melissa Saari, Ayoub Zannachi
Svein Erik Munkelien
Forfall:
Møtegruppe: Driftsstyret
Rektors kontor
Møtested:
Tilstede:

Saksbeh:
Telefon:

Linn-Siri Jensen
93046572

AGENDA
Sak 24/2018 Kommentar til innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden godkjent, tre saker er meldt til evt.
Sak 25/2018 Saker til eventuelt
a) Rektor hadde en sak til evt:
Rektor redegjorde for grunnen til at det har vært ustabilt nettverk på skolen. Dette syntes nå løst.
b) Et varamedlem ble ikke kalt inn ved fravær av et medlem på et tidligere møte.
c) En stortingsrepresentant kan komme og holde foredrag for elever. Brit sender
kontaktinformasjon til Grethe som sender dette videre til leder for samfunnsfagseksjonen.
Sak 26/2018 Krenkelse (fast sak)
Rektor informerte om en elevsak.
Sak 27/08 Søkertall 2018 – 2019
Vedlagt ligger oversikt over søkertall
Rektor redegjorde for oversikten.
Nydalen er oversøkt på alle programområder, spesielt er det økning på yrkesfag.
Driftsstyret er svært fornøyd med søkertallet
Sak 28/2018 Fullstendighetserklæringen 2018
(Denne er sendt ut tidligere)
Driftsstyret godtar fullstendighetserklæringen.
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Sak 29/2018 Økonomi- status
Nydalen vgs har fortsatt god økonomi.
Mindreforbruket fra 2017 vil bli overført mars/april.
Rektor la frem dokumentasjon på møtet.
Mindreforbruket brukes bl a til PC'er til lærere og elever, noe utstyr på styrkerommet, digitale
tavler og til personalseminar i august.
Driftsstyret tar saken til etterretning.
Sak 30/2018 Skolebehovsplanen 2019 – 2028
Ligger vedlagt som informasjon.
Rektor informerte om elevvekst i Oslo og skoler som skal utvides.
Sak 31/2018 Styringsdialogen og skolens resultater så langt.
Rektor informerte om prosessen her. Fraværsprosenten i Oslo har gått noe opp siden forrige
skoleår, og noen fag har dårligere resultater mht fullføre og bestå.
Driftsstyret tar saken til etterretning.

Tirsdag 12.09.2017 kl.1615-1730
Onsdag 25.10.2017 kl. 1615-1730
Tirsdag 28.11.2017 kl. 1615-1730
Tirsdag 16.01.2018 kl. 1615-1730
Tirsdag 03.04.2018 kl. 1615-1730
Tirsdag 05.06.2018 kl. 1615-1730
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