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Protokoll DS 

 

 

Deltakere:  Michael Hopstock, leder, Bydelen/V, Erna Kahlbom, Bydelen/SV, Harald 

Tolleshaug, foresatt, Thorbjørn Nymo, foresatt. 

Ansatte: Anne Førde, Siver Zangana 

Elever:  Vilde V. J. Stadheim og Embla Wright Mehlum 

Ass.rektor: Lasse V. Gulsett 

Rektor: Randi E. Tallaksen 

Fra: Randi E. Tallaksen, rektor 

Møtegruppe: Driftsstyret (DS) 

Møtested: Finstuen, hovedbygget, 2.etasje Uranienborg skole 

Møtetid: 08.12.2020 17:00 

Saksbeh.: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Doc nr 

Arkiv Arkivkoder 

 

 

Sak 55/20:     Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.  

 

Sak 56/20: Godkjenning av protokoll fra 27.10.20. Godkjent.  

 

Sak 57/20: Informasjoner fra ledelsen (blant annet smittevern, RØD sone).  

 -Det er viktig med informasjon angående smitteutviklingen ved skolen ut til 

foreldrene. Dette er også med på å forebygge ryktespredning. Informasjon gis ut fra 

rektor på Portalen, ut i fra samtaler med smittevernet i Frogner bydel.  

 -Det var nylig to 6. klasser i karantene. (Smitten skjedde ikke ved skolen), 

 -Smittevernteamet i bydelen kontakter alle aktuelle hjem for konkret info rundt 

karantene, mm. 

 -Ingen smitte mellom elever på skolen, som skolen er gjort kjent med. 

  

Sak 58/20:      Økonomi  

 -Pr. 10. november er skolens budsjett i pluss med kr. 3,3 Mill NOK.  

 -Avventer om skolen får med seg disse midlene over til neste år.  

 -Økonomi på AKS i minus 

 

Sak 59/20:      Problemer med trangbodd skolebygning (vedlegg utkast brev fra DS 

ettersendes)  

 -Brev fra DS sendes til aktuell komite i etaten og til byrådsavdelingen. Forslag til 

løsning er å få en paviljong på skolen. FAU ønsker at dette brevet sendes ut nå.  

 -Klasserommene som ikke har garderobe og servant vil nok gis dispensasjon for 

bruk. Undervisningsbygg har lovet å sette inn vask på det store grupperommet som 

vi nå bruker til klasserom for mottalselevene (de angitte rom er for små til de fulle 

elevgruppene vi har fått, og umulig å bruke under korona.) 
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Sak 60/20:      Trafikksaken. Hvor står saken?  

 -I et brev fra Trafikketaten skriver de at de ikke ønsker en "skiltjungel" på Briskeby 

og at trafikkbildet virker rolig. De skal ha vært på befaring (ingen var informert om 

dette). Et enstemmig DS er ikke fornøyd med denne saken og følger opp videre.  

 

Sak 61/20:      Strategisk plan 2020 og 2021 (vedlegg)  

 -Skolens visjon og den pedagogiske plattformen ønskes fra skolens side for 

Uranienborg også  neste år. DS enig. Skolen skal fjerne noen av tiltakene, da det er 

litt for mange der nå for å få fulgt opp alt optimalt. Styringsprinsippene ble 

gjennomgått og det samme med Byrådets mål. Et mantra er at alle elever skal 

fullføre og bestå videregående opplæring.  

                                                 

Sak 62/20: Nytt fra Elevrådet 

-Det ble tidligere ytret et ønske om at det skulle være flere gutter med i elevrådet. 

Det er nå 2 gutter og 2 jenter med i styret til elevrådet.  

  -I elevrådssyret er det nå et forslag om å lage en skolemiljøkomité  

  -Skolegenserkomité er satt.  

  -Trivselssamlinger: 9A fikk dette, men så ble det lagt på is grunnet rødt smittenivå 

på ungdomstrinnet.  

  -Forslag om å oppfordre lærere til å arrangere noe ekstra hyggelig opplegg før jul.  

  -5. trinn går Luciatog utendørs den 13. desember.  

  -Elevrådet er i gang med en julehilsen med bildecollage.  

  -Forslag om å tillate tyggis på skolen fremmes.  

  -Morgenmusikk med spilleliste av julesanger i skolegården på morgenen fra i 

morgen tidlig.  

  -Flere elever har fremmet at "kohortetiden" er en fin anledning til å bli kjent med 

nye elever, da klassene har blitt delt inn i nye  

                         kohorter.  

  

Sak 63/20:  Nytt fra FAU 

-"Aksjon for å unngå trikkespor i Skovveien" ønsker at FAU skal stille seg bak 

dette.  

-Valg av diverse styrer og styreverv har virkning f.o.m. 1. januar 2021. Nåværende 

styrer og verv varer ut 2020.  

-Leder av FAU går over til å være DS-representant etter nyttår.  

-Ny leder av FAU: Maria Elisabeth Strand. Varaleder: Hilde Maren Schjager.  

 

Sak 64/22:      Eventuelt.   

  -Skolen melder at mange elever kommer for sent på morgenen. Dette bør være en 

sak i FAU.  

  -AKS presenterer aktuell åpningstider i julen.  

  -Neste møte: Tirsdag 19. januar 2021, kl. 17.00 i Finstuen på Urra. Direkte etter 

møte i SMU som starter kl. 16.00.  

                         

   

 

 

Randi E. Tallaksen, rektor og saksbehandler 
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Kopi sendes til: 

 

Grunnskoledirektør  

Skolens øvrige ledelse: Marianne E. Osnes, Lars-André Dalseth, Cecilie Andersen, Lidia 

Rahmanina og Tina Birkeflot 

 

Daniel F. Strandmyr, tillitsvalgt Utdanningsforbundet 

Montadhar Saleem, tillitsvalgt Fagforbundet 

 

Lars A. Skari, FAU-leder 

Barbara Piasecka, kontaktlærer Elevrådet u-trinnet 

 

 

                                                                                          

 

    

   

 

 

  

 


