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Møteprotokoll 

 

 

Til stede: Politikere: Jørn Boretti, nestleder, Bydelen/A, Anne-Louise Christiansen, 

Bydelen/Frp, Heidi Fuglesang, Bydelen/H. 

Foresatte: Marianne Bruvoll, leder, Tom Flattum, vara (FAU-leder). 

Ansatte: Anne Førde, Bitte Tolleshaug 

Elever: Ikke innkalt, etter avtale mellom leder, nestleder og rektor 

 

Forfall:   Hedda Lian, foresatt 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid: 08.05.17 , klokken 17.15 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Ikke avtalt 

 

 

Sak 31/17: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Det kom opp spørsmål om hvorfor ikke elevene var innkalt, samt hvorfor møtet 

skulle være lukket. Rektor redegjorde for avgjørelsen, som var tatt i samråd med  

leder og nestleder i DS. 

  Redegjørelsen ble foreslått protokollført. Dette ble nedstemt. 

   

Sak 32/17: Prosedyre mht klasseturer. 

  I fjor var det full enighet i DS om en samarbeidsordning for klasseturer mellom 

                       skolen og foresatte. Skolens ønsket å kunne betale for elever som ikke hadde  

                       økonomisk mulighet til å bli med på Polenturen.  

                       Det var samtidig behov for å kvalitetssikre innholdet, hvis det skulle brukes 

  skoledager til turen. Lærere som turledere var ønskelig og nødvendig. 

Selve turprosjektet går rett inn i Urras visjon og pedagogiske plattform.  Turen 

høsten 2016 var utfordrende både ift samarbeid og økonomi. Det er viktig å avklare 

ramme betingelser og forventninger i forkant, hvis turen skal kunne gjennomføres i 

skoletiden. 

                       Det ble lagt frem forslag til "kjøreregler" for dette, som et utgangspunkt. 

            DS foreslo at rektor går gjennom saken med DS-leder og FAU-leder. 

  .             

  

Sak 33/17: Midlertidigheten under bygging, fase 2. Korpsets ønsker ang lokaler. 

 Korpsets manglende lokaler fra høsten 2017 og skolens forslag til alternative 

lokaler for byggefase 2 ble lagt frem (innbefattet tilbud fra skolen, Hartvig Nissen 

skole, UDE og Uranienborg menighet). 

 DSs medlemmer diskuterte mulige lokaler og alternativer. 
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         Videre ble korpsets bruk av medier gjennomgått, samt hvordan dette påvirker skolemiljøet.

  

FAUs representant ba skolen om igjen å se om det finnes et rom som kan benyttes av korpset fra  

fra høsten 2017. 

DS stemte for forslaget og ba rektor og leder i DS om å følge opp dette. 

 

 

 

 

                        

 

 

__________________      ______________________ 

Marianne Bruvoll       Randi E. Tallaksen 

leder                               rektor, referent 

 

 

  

Kopi til Tone Tenfjord, områdedirektør 

Truls Wagener, ass.rektor 

Svein Søvde, inspektør 

Grethe Lise Jacobsen, inspektør 

Cecilie Grande Høydahl, fung.inspektør 

Kristin Våge Nordhagen, kontaktlærer elevrådet u-trinnet 

Ingebjørg Skogstrøm, TV Utdanningsforbundet 

Siw Alfstad, TV Fagforbundet 

 

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

 

 

 


