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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:  Click here to enter text. 
Møtegruppe: Driftsstyret  
Møtested: Uranienborg skole, møterom 2.etasje adm.bygget 
Møtetid: 11.06.20 , klokken 17.00 
Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 
Telefon: 22440000 
Vår ref Vår ref 
Arkivkode Arkivkode 
Neste møte Avtales i oppstart av høst-20. 
                         

 
Sak 29/20: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  Godkjent. 
                        
Sak 30/20: Godkjenning av protokoll fra 05.05.20. 
  Forslag til protokoll ble sendt ut for to uker siden, med mulighet for innspill. 
Vedlagt igjen til innkallingen. 

Godkjent. 
 
Sak 31/20: Informasjoner fra ledelsen. 

• Koronatiden og oppstart av alle klasser: Har gått fint. Samtidig er det viktig 
å poengtere den ekstra innsatsen og endringsviljen ansatte ved skolen, alle 
yrkesgrupper, har lagt for dagen i denne perioden. Imponert! Vi har valgt å 
prioritere slik at elevene kunne være mest mulig på skolen (minst mulig 
hjemmeskole) etter at de kom tilbake. Dette har kostet ekstra mht 
vikarutgifter (kohorter). Samtidig opplever vi dette som nær suksess. 
Foresatte har gitt mange positive tilbakemeldinger. 

• Økonomi: Utfordrende å styre dette året, da det skjer store endringer: Fra 
1.08 vil det skulle lønnes en god del flere lærere (ca 10) pga at vi får 5 flere 
klasser ved skolen (to mottaksgrupper på u-trinnet, to ekstra 8.klasser og en 
ekstra klasse som resultat at vi skal bli tre paralleller). Vi har i 2018 og 2019 
styrt skolen "på sparebluss" og søkt på ekstra midler av ulik slag. Fra høsten 
ser vi at vi vil kunne nå Lærernormen. Økonomirapporten pr 10.06 tilsier at 
vi er i god pluss: 7,06%. Dette vil vi trenge med videre til planlagt 
personalseminar mht Fagfornyelsen, miljøterapeut, en ekstra i ledelsen og 
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flere lærere. Etter innrapportering GSI pr 1.10 vil vi få tildelt ekstra midler 
ut i fra elevantallet som øker betraktelig fra høsten. Alt dette tilsier 
utfordringen mht økonomistyringen, som tidvis vil ha pluss og minus. 

 
Sak 32/20: Ang tagging på ballbanen. Ansvar? 

Rektor informerte om flere tilfeller av tagging på ballbanen. Ballbanen er bydelens, 
men skolen får låne den i skoletiden. Det er bydelens ansvar å drive vedlikehold 
her. Dette blir lite utført,- skolens vaktmester håndterer det meste. Etter at 
taggingen ikke ble tatt bort, tok skolen kontakt med bydelen. Etter purring fikk 
skolen informasjon om bydelen ikke hadde satt av midler til å ta bort tagging. 
Rektor tok kontakt med bydelsdirektøren for å få dette klarert, og eventuelt tilby at 
skolen kunne bestille firma til dette, men har ikke fått svar pr dags dato. 
I møtet ble skolen tipset om kommunens Taggetelefon. Rektor tar med dette videre. 
 
 

Sak 33/20: Økonomi. 
  For skolen: Se over, sak 31/20. 

For AKS: AKS-leder redegjorde for tap av inntekter (dvs betaling fra foresatte) 
under koronatiden. Dette dreier seg om 850 000kr. I tillegg har AKS, som skolen, måttet 
ha inn flere ansatte i  

     Korona-perioden. AKS-leder delte ut en oversikt (vedlagt her). 
                19.06 er det nytt møte i Rådhuset om situasjonen til byens AKS, vi må 

avvente. DS støtter opp. 
 

  
Sak 34/20: Nytt fra Elevrådet. 

• URRAs talentjakt måtte dessverre utgå i år pga korona. 
• Elevrådet har ikke hatt møter etter tilbakekomst skolen 
• Rektor minnet om elevrådets gode innsats under korona-perioden mht å 

ivareta kontakten med medelever 
       
Sak 35/20: Nytt fra FAU. 

• FAU har uttrykt stor tilfredshet med covid19-perioden fra skolens side. Det 
er mange takknemlige foreldre, - gjelder både overfor skolen og AKS. Fint 
at AKS etter hvert klarte å få til flere hentetidspunkt 

• På direkte spørsmål til elevrepresentantene fra FAU-representant svarte 
elevene at de var veldig fornøyd med perioden. 

• Trafikksikringstiltak: Opp i BU, må så sendes videre til administrasjonen i 
kommunen sentralt, som så må finne en løsning.  
DS-leder følger prosessen og følger ekstra med når saken er kommet til 
partigruppene. 

• FAU har sendt en søknad til Frogner bydel ang støtte til foreldredrevet 
URRA-klubb for mellomtrinnet. Det er satt opp en sum på 1 000 000 i 
søknaden. Politisk representant i DS ga innspill om at søknaden burde 
konkretiseres mer – spesielt mht budsjettet – for at den skulle komme i 
betraktning. 

  
 
Sak 29/20: Eventuelt. 
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  AKS-leder Bitte Tolleshaug ble takket av etter 34 år ved Uranienborg. Godord fra 
DS-leder, som også overrakte blomster. 
 
                       Nytt møte i DS avtales mellom DS-leder og rektor ved skolestart,- møte i 
september. 

 
 
 

 
   
     
 
                           
_________________      ______________________ 
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 
 
 

 


