Oslo kommune
Utdanningsetaten
Uranienborg skole
Møteprotokoll for
DS

Til stede:

Politikere: Heidi Fuglesang, Bydelen/H, leder, Anne-Louise Christiansen,
Bydelen/Frp.
Foresatte: Kristin Maltau, Marthe Kolsrud Rønning.
Ansatte: Bitte Tolleshaug, Anne Førde
Elever: Una Alsos, Kristin Viken Taksdal.

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Telefon:
Vår ref
Arkivkode
Neste møte

Vikar for Jørn Boretti, Bydelen/A.
Driftsstyret
Uranienborg skole, møterom 2.etasje adm.bygget
09.10.18 , klokken 16.30
Randi Elisabeth Tallaksen
22440000
Vår ref
Arkivkode
Tirsdag 27.11.18 klokken 16.30

Sak 43/18:

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent.

Sak 44/18:

Godkjenning av protokoll fra 29.05.18.
Godkjent.

Sak 45/18:

Informasjoner fra prosjektleder i Undervisningsbygg ang bygget.
Prosjektleder Kristi Hjelle Horntvedt informerte (se vedlegg, som neste dag blir lagt
ut på skolens hjemmeside). Flerbrukshallen er ferdig til uke 9, og hovedbygget er i
rute.
Rektor og prosjektleder fremhevet begge to det gode og tette samarbeidet som har
vært gjennom hele prosessen.
Det har ikke vært klager, som kunne forsinket byggeprosessen.

Sak 46/18:

Informasjon fra ledelsen.
• "Elvelangs 11.10":Tema er "Bærekraftig utvikling". Tett samarbeid med
Oslo Elveforum. 5.-10.trinn deltar med ulike tablåer, og undervisningen
deres flyttes til kvelden (avspaserer to timer fredag morgen). Foresatte må ta
ansvar for elevene fra 1.-4.trinn, hvis de skal delta. Åpning klokken 18 rett
nedenfor Bymuséet.
• Ytringsretten. Skolen har tatt opp dette i AMU og så på hvert lærerteam, ved
AKS og andre ansatte. Det følges opp videre av nærmeste leder og rektor.
Rektor informerte om at vi som rektorer opplever å ha ytringsrett i UDE.
Utdanningsetaten
Uranienborg skole

Besøksadresse:
Briskebyveien 7
0259 OSLO

Telefon: 22 44 00 00
Telefaks: 22 55 64 50

Org.nr.: 974590328

uranienborg@ude.oslo.kommune.no
www.uranienborg.gs.oslo.no
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•

1.trinn har ny prøveordning i år, for å oppnå optimal klassesammensetning
mht læringsmiljøet: Elevene har vært i ulike grupper fra skolestart, og
lærerne har delt jevnlig inn i andre smågrupper. Ut i fra alle observasjoner,
kjønn, sosial og faglig fungering, mm, er så klassene satt sammen fra
høstferien. DS ga tilbakemelding på at dette var fint.

Sak 47/18:

Økonomi pr i dag.
Skolen merker byrådets nye ressursfordelingsmodell. Vi fikk tildelt nær 2 mill.
mindre for 2018 på budsjettet i forhold til 2017.
Skolens elever som har vedtak om spesialundervisning, skal – uansett – få det de
har krav på av timer.
Det vi har måttet skjære ned på er lærerressurser der det ikke er nødvendig ut i fra
loven. Vi har også satt inn assistenter kun der det er elever som har vedtak om
behov for den type ressurs.
Utvidelse og fornyelse av pc-parken er holdt til det minimale.
Pr 10.09 hadde skolen røde tall på -1,6 mill (måneden før -1,9 mill).
Medio oktober er tallene -1,2 mill (og 29.10 er tallene -990 000).

Sak 48/18:

Nytt fra Elevrådet:
• Kontaktlærer for Elevrådet har gjennomført elevrådskurs med det nye
elevrådet.
• Utenom elevrådsstyret er flere elever med i Ressursbanken. På den måten er
nær 30 elever på ungdomstrinnet engasjert i arbeidet.
• Det har vært flere møter til nå, og Una Alsos er valgt til årets leder, Cornelia
Myhre er nestleder.
• Representanter skal delta på ungdommens bystyremøte 16.10.
• Elevrådet har sendt søknad til Elevrådsprisene i Oslo kommune for alle
ungdomsskoler og vgs-skoler ang å bli kåret til "Årets prosjekt" (prosjektet
går på inkludering av mottakselevene). Kåringen vil skje på årets
Elevrådskonferanse 31.10, der vår skole vil delta med 4-5 elevrepresentanter
og Barbara Piasecka. Sted: Elvebakken vgs-skole.
• Årets OD-komité: Leder er Ella på 10.trinn.
• Årets fokus i Elevrådet: Skolemiljø (både mht bygget og med hverandre).
• Elevrådet vil forsøke å legge opp til flere felles aktiviteter.
• Årets elevråd vil beholde gode tradisjoner og komme med nye forslag.

Sak 49/18:

Nytt fra SMU
• Møte er avholdt, men referat ikke mottatt fra Truls Wagener. (Han sluttet
ved skolen 30.09 og startet som rektor i Lørenskog kommune).
• Møtet hadde oppe som sak ang om det ble noe ny drift av klubb for 5.7.trinn i bydelen.

Sak 50/18:

Nytt fra FAU
• Brukerundersøkelsen fra AKS ble lagt frem.
• FAU ønsket å fortsette med fellesmøte foreldrekontakter/kontaktlærere før
foreldremøtene.
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Sak 51/18:

FAU-oppgaver/årshjulet ble jobbet med.
Trafikkvakter
Gjenglemt klær-aksjon?
10.trinn juleball/nyttårsball?
Natteravn: Blitt bedre nå med URRA-foreldre.
Foreldre ønsker "mobilfri skole".
Nytt møte 29.10.

Eventuelt.
Nytt møte 27.11 klokken 16.30.

_________________
Heidi Fuglesang, leder
leder

Kopi til

______________________
Randi E. Tallaksen
rektor, referent

Brynhild S. Farbrot, områdedirektør
Håkon Koss, ass.rektor
Lars-A. Skari, FAU-leder
Elin Håkonsen, inspektør m-trinnet
Marianne E. Osnes, inspektør s-trinnet
Barbara Piasecka, kontaktlærer elevrådet u-trinnet
Ingebjørg Skogstrøm, TV Utdanningsforbundet
Siw Alfstad, TV Fagforbundet
Tina Birkeflot, HR/adm.sjef, – til arkiv

