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DS 

 

 

Til stede: Politikere: Michael Hopstock, leder, Bydelen/H, Erna Kahlbom, Bydelen/SV, 

Vegard Lefdal, Bydelen/V. 

Foresatte: Maria Strand, vara for Thorbjørn Nymo. 

Ansatte: Bitte Tolleshaug, Anne Førde 

Elever: Felicia B. Korsvold, Ebba Sophie Falster. 

 

Forfall:   Harald Tolleshaug, foresatt. 

Møtegruppe: Driftsstyret  

Møtested: Uranienborg skole, møterom 2.etasje adm.bygget 

Møtetid: 03.03.20 , klokken 17.30 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 21.05.20 klokken 16.30. 

                        Ble utsatt til tirsdag 7.05.20 pga korona-epidemien 

Vi var enige om å starte møtet sammen med SMU, da vi hadde en felles sak: 

Gjennomgang av Elevundersøkelsen 2019. Dessuten: flere av medlemmene tilhørte begge 

fora. Sak 18/20 ble derfor tatt først i møtet, men blir referert i SMU (ettersendes). 

 

Sak 10/20: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent. 

                        

Sak 11/20: Godkjenning av protokoll fra 14.01.20. 

  Godkjent. 

 

Sak 12/20: Informasjoner fra ledelsen. 

• UDE har bestemt at to av vårens 7.klasser fra Skøyen skole skal starte på u-

trinnet ved Uranienborg skole fra høsten. Disse tilhører egentlig Majorstuen 

skoles ungdomstrinn, men det vil ikke være plass for disse der fra høsten. 

Medlemmer i DS stilte en del spørsmål rundt saken. 3 hovedtema ble 

vektlagt fra medlemmene:  1. At UDE beskyttet de nye spesialrommene. 2. 

At å skape fellesskap ble vektlagt, og at skolen fikk nødvendig bistand til 

dette. 3. At tilstrekkelig med ressurser i arbeidet ble sørget for fra UDE. 

• Det skal være HMS-tilsyn fra bydelen ved skolen 6.03. Det handler om 

elevenes psykiske og fysiske helse. Skolens planer innen områdene er sendt 

inn i forkant. 

• Fra høsten vil alle skoler være rigget for at elever med f.eks autistdiagnose 

skal ha plass ved nærskolen. Det er resultat av politiske føringer fra Byråden 

i Oslo, - om at alle elever skal være inkludert. Det er et økende antall elever 

i osloskolen med diagnosen, og det er politiske føringer i Oslo om at 



2 

 

plassene ved spesialskolene ikke skal bygges ut. Dette vil by på krevende 

situasjoner for de elevene det gjelder mht plass ved flere skoler, da det blant 

annet vil dreie seg om elever som trenger ro rundt seg og eget rom.  

 

Sak 13/20: Årsregnskapet 2019. 

  Rektor la frem årsregnskapet for 2019 sammen med et oppdatert budsjett for 2020 

(det siste da det var oppdaget noen feilføringer i forrige møtets utdeling av budsjettet. 

Feilføringene hadde ingen betydning for fordelingen i postene). 

  Årsregnskapet viser et mindreforbruk på 1, 298 mill.  

  Årsak:  

1.Skolen har fått en stor tildeling mht lærernormen fra UDE på slutten av året, da vi 

var en av de skolene som ikke klarte å oppfylle lærernormen ut i fra opprinnelig tildelte 

midler for 2019. Det sist tildelte beløp var ikke kjent i forkant. 

2. Skolen har mottatt - mot slutten av året - en større tildeling enn antatt mht 

pukkelkostnader etter rehabiliteringsfasen. 

 

Mindreforbruket ble foreslått disponert til følgende: 

1.Personalseminar (med hovedvekt på Fagfornyelsen,- den nye læreplanen). 

2. Forsøk mht styrking av u-trinnet (miljøarbeider). 

3. Økning av ledelsesressursen. 

 

Forslaget fikk enstemmig tilslutning fra driftsstyrets medlemmer. 

 

Sak 14/20: Fullstendighetserklæringen 2019. 

  Rektor la frem alle punktene i Fullstendighetserklæringen i møtet og redegjorde for 

saken. 

  (Se vedlegg). 

  Møtet sluttet seg til arbeidet rundt og fullstendighetserklæringen for 2019 

enstemmig. 

   

 

Sak 15/20:      Brukerundersøkelsen fra AKS. 

AKS-leder la frem resultatet for medlemmene. Vi gikk gjennom flere punkt, og 

medlemmer fikk anledning til å stille spørsmål. 

Resultatet var lagt frem for ansatte i personalmøtet tidligere på dagen og analysert. 

Viktig å ha med som bakgrunn at det var oppstart i nye lokaler og med sambruk 

skolen i høst. Alt var ikke på plass, da undersøkelsen ble avholdt. Ansatte har opplevd en 

slitsom høst. 

 

Fornøyd med:  

At ansatte får høy score på å være imøtekommende. AKS legger vekt på godt 

samarbeid med foreldre/foresatte. 

 

Lav score: 

Ang aktiviteter innen "Mat og Helse": Denne aktiviteten har vi ikke hatt tidligere, 

så rar score. 

All score som AKS ikke opplever er tilfredsstillende, har de nå planer på for å 

utvikle og forbedre. 

 

(Se vedlegg) 
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DS tok resultatet til orientering og var tilfreds med både fremlegget og resultatene – 

ut i fra forholdene. 

 

  

Sak 16/20: Nytt fra Elevrådet. 

• Skal avholde seminar for andre skolers elevråd, da vi er med i "Trygge og 

varme ungdomsskoler". Tema: Miljø.  (Rektor føyde til at hun er med i 

ressursgruppen for Oslo her). 

• URRAs talentjakt 21.04. Elevrådet har fått leid Menighetshuset. Det er 

elever fra 5.-10.trinn som kan melde seg på. Ingrid i elevrådet skaffer 

dommere. 

• 3.04 er det, tradisjonen tro, påskeeggjakt i regi av u-trinnets elevråd. 

Evaluering etter i fjor har medførte noen nye tiltak og planer. 

   

     

Sak 17/20: Nytt fra FAU. 

• URRA-klubbens lavterskeltilbud startet opp siste fredag i januar. For 5.-

7.trinn. Første gang kom det mer enn 80 elever. Positivt mottatt. Kjelleren 

v/Bessa i hovedbygget og flerbrukshallen benyttet etter klokken 19. Vil 

være et tilbud videre, ønskelig fast. Nå: Hver siste fredag i måneden. 

• Trafikksituasjonen. Tatt opp i dagens SMU. Man opplever at det ikke skjer 

noe med saken. SMU vil spisse budskapet. Tas opp i neste DS. 

   

 

Sak 18/20: Elevundersøkelsen 2019,- i samarbeid med SMU. 

  Referat kommer gjennom SMU og vil bli videresendt, når dette er ferdigstilt. 

 

Sak 19/20: Eventuelt. 

  Neste møte i DS: Tirsdag 28.04 klokken 16.30. 

 

 

 

 

   

     

 

                           

_________________      ______________________ 

Michael Hopstock, leder                Randi E. Tallaksen 

leder                   rektor, referent 
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Kopi til Brynhild S. Farbrot, områdedirektør 

Håkon Koss, ledelsen 

Lars-A. Skari, FAU-leder 

Lars-André Dalseth, inspektør m-trinnet 

Marianne E. Osnes, fung.ass rektor 

Barbara Piasecka, kontaktlærer elevrådet u-trinnet 

Daniel F. Strandmyr, TV Utdanningsforbundet 

Siw Alfstad, fung TV Fagforbundet 

 

Tina Birkeflot, HR/adm.sjef,  – til arkiv 

 

 

 


