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Møteprotokoll for 
DS 

 

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

Vegard Lefdal, Bydelen/V. 
Foresatte: Thorbjørn Nymo, Harald Tolleshaug. 
Ansatte: Anne Førde 
Elever: Felicia B. Korsvold, Ebba Sophie Falster. 
 

Forfall:   Bitte Tolleshaug, ansatt. 
Møtegruppe: Driftsstyret  
Møtested: Uranienborg skole, møterom 2.etasje adm.bygget 
Møtetid: 05.05.20 , klokken 16.30 
Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 
Telefon: 22440000 
Vår ref Vår ref 
Arkivkode Arkivkode 
Neste møte 11.06.20 klokken 16.30. 
                         

 
Sak 20/20: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  Godkjent. 
                        
Sak 21/20: Godkjenning av protokoll fra 03.03.20. 
  En datofeil ble rettet opp. Rektor beklaget manglende utsendelse av forrige 
innkalling til foresatt Harald Tolleshaug. Dette var skjedd ved en inkurie. 

Godkjent. 
 
Sak 22/20: Informasjoner fra ledelsen, med hovedvekt på oppstarten. 

• AKS-leder Bitte Tolleshaug går av med pensjon 1.07.20 etter flere tiår ved 
Uranienborg skole. En utrolig innsats og fremragende arbeid! 

• Skolen hadde HMS-tilsyn 6.03 mht alle miljøområder ang elever (fysisk og 
psykisk) fra Frogner bydel. Vi er stolte over å kunne rapportere at 
tilbakemeldingene fra bydelen ga ingen avvik. 

• På spørsmål fra representant ang økonomi under koronatiden: Medfører 
flere utgifter – mest pga ansatte som må styrkes pga mindre grupper. Også 
større prosent renholdsansatte og mye innkjøp av renholdsmidler, antibac, 
såpe til håndvask, mm. Samtidig minnet rektor om at det i hele 
hjemmeskoletiden har vært spart inn en del ellers påløpende vikarutgifter. 
Skolen vil også spare noe utgifter i forbindelse med at både muntlig og 
skriftlig eksamen er avlyst (sensorer, vikarutgifter for våre lærere som 
skulle vært sensorer ved andre skoler, ekstra eksamensvakter). 
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• DS-leder spurte elevrepresentantene om deres syn på 
arbeidsmengden/byrden under hjemmeskoletiden. Begge rapporterte fra sine 
trinn ulike modeller. 

• 1.-4.trinn startet igjen ved skolen mandag 27.04. Rektor informerte om blant 
annet kohorteinndeling, ulike starttidspunkt, ulike områder i skolegården og 
forskjellige tidspunkt for friminutt. Samtidig at det har vært mange positive 
tilbakemeldinger om at skolen har signalisert trygghet for elevene. Elever 
og foreldre har vært meget fornøyde med tilbakekomsten. 

• 17.mai: Ingen feiring/markering på selve dagen i år, da skolen ikke kan 
oppfordre til ansamlinger av mange mennesker. Vi vil spille inn en liten 
markering, som legges på skolens facebook og hjemmesiden på selve dagen. 

• Flerbrukshallen ble leid ut av Oslo kommune (Bymiljøetaten) til Røde Kors, 
som benytter den til hjemløse. Det har vært noen foreldrereaksjoner på 
dette. De som benytter tilbudet kan komme inn fra klokken 21, og de må 
forlate hallen innen klokken 7.30 neste morgen. Det berører ikke skolen og 
elevene. Når flere trinn enn 1.-4.trinn kommer tilbake til skolen, vil tilbudet 
avvikles, ifølge Oslo kommune. 
 

 
Sak 23/20: Driftsstyrets oppgaver (sendt ut i forkant) 

Møtet gikk gjennom powerpointen som var sendt ut i forkant. Noen avklaringer og 
spesifiseringer, som at rektor i hvert møte vil legge frem månedens 
økonomirapport. Hvor skolen ligger an i skolens satsinger, se Strategisk plan for 
2020 (vedtatt i DS i januarmøtet), vil også jevnlig informeres om og drøftes.  
 

Sak 24/20: Sak sendt fra SMU: Om trafikken rundt skolen. 
  En av representantene fra foresatte, Thorbjørn Nymo, la frem saken rundt trafikken, 
som har vært behandlet i FAU og i SMU-møtet tidligere samme dag. 
  Hovedtrekk:  

• De tre utrygge overgangene for elevene rundt skolen, med hovedvekt på 
krysset Briskebyveien/Holtegata. 

• Kreve bedre skilting (blinkende fartsskilt, som ved Ruseløkka skole) 
• Kreve trafikklys 
• Tidligere: Fra 50-30 km/h. 

 
Både FAU og SMU har ønsket enstemmig at saken skal sendes til bydelsdirektøren. 
DS sluttet seg til dette. 

     
 

Sak 25/20:      Brukerundersøkelsen fra AKS. 
AKS-leder ikke til stede. Hun la frem resultatene i forrige møte, og det var da 

tilfredshet fra DS-medlemmene rundt fremlegget.la frem resultatet for medlemmene. 
Da ingen flere spørsmål viser seg å være kommet inn rundt undersøkelsen, ser vi 

denne saken som avsluttet for 2020. 
 

  
Sak 26/20: Nytt fra Elevrådet. 

• URRAs talentjakt måtte dessverre utgå i år pga korona. 
• Elevrådet har hatt møter i grupper (på teams) med elevrådets kontaktlærer 

under koronaperioden 
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• Elevrådet og elever fra Ressursbanken har ringt hjem til alle u-trinnets 
elever og sendt ulike, positive digitale hilsener gjennom koronaperioden 

• Søk Uranienborg skole på VG, så ser dere en fin, lang reportasje om 
URRAs elevråd, med flere bilder og intervju av elevrådsleder Felicia Bemer 
Korsvold (og litt fra Randi til slutt) 

   
     
Sak 27/20: Nytt fra FAU. 

• Hatt to teamsmøter under koronaperioden(rektor Randi med på det siste). 
• Hjemmeundervisningen ser ut til å ha fungert godt. Litt ulikt mht de yngste 

og eldste. 
• FAU ble orientert om bruken av flerbrukshallen i forrige teamsmøte av 

representant fra Røde Kors. Utekontakt fra bydelen, rektor og representant 
fra forebyggende politi var også med i møtet. En del bekymringer ble roet 
ned ved direkte og klar informasjon,- blant annet at det ikke har vært 
vanskeligere forhold rundt skolen i tiden hallen har vært leid ut. 

• Skoleoppstarten 27.04: Fornøyde foreldre. Mange flotte tilbakemeldinger 
om logistikken, gjennomføringen og hele skolens håndtering av situasjonen, 
blant annet mht mye og god info kontinuerlig. FAU uttrykte stor tilfredshet 
med skolens håndtering. 

  
 
Sak 28/20: Eventuelt. 
  Neste møte i DS: Torsdag 11.06 klokken 16.30. 

 
 
 

 
   
     
 
                           
_________________      ______________________ 
Michael Hopstock, leder                Randi E. Tallaksen 
leder                   rektor, referent 
 
 

  
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 
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