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Møteprotokoll 

 

 

Til stede: Politikere: Heidi Fuglesang, Bydelen/H. 

Foresatte: Marianne Bruvoll, leder, Hedda Lian. 

Ansatte: Anne Førde (første del av møtet), Bitte Tolleshaug 

Elever: Kristin Viken Taksdal, Erika Ravn-Christensen (første del av møtet) 

 

Prosjektleder i Undervisningsbygg, Kristi Hjelle Horntvedt, var invitert til sak 

52/17. Denne saken ble tatt først. 

 

Forfall:   Jørn Boretti, nestleder, Bydelen/A. 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid: 11.12.17 , klokken 17.00 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 17.01.18 klokken 17.00 

 

 

Sak 49/17: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent. 

                         

Sak 50/17: Godkjenning av protokoll fra 1.11.17. 

  Godkjent. 

           

Sak 51/17: Informasjoner fra ledelsen. 

• Økonomien er, som tidligere tatt opp, mer utfordrende å styre pga 

midlertidigheten. (Det er kostbart å ha to lokasjoner og vanskelig å vite om 

alle ekstrautgifter dekkes,- og når refusjoner da eventuelt godskrives). DS 

tiltrådte at rektor avventet UDE-100-rapporten, som kommer rundt 10.og 

skriver kort om økonomi da i dette referatet. (Rapporten kom  pr 12.11og 

tilsa ca -480 000, men: det er refusjoner på vaktmesters lønn, 

svangerskapspermisjoner, sykdomsfravær, mm, og kredit for renhold på 

F.N., som U skole ikke skal belastes. Alt dette er kommet inn fullt ut i 

månedsrapporten). Pr i dag er rektor derfor ikke bekymret for økonomien. 

Samtidig ser vi at det er strammere økonomisk enn de siste årene. 

• Skolens satsinger kommer frem i skolens visjon og pedagogiske plattform: 

Stikkord: Inkludering, tilpasninger faglig og tilbakemeldinger fra lærer som 

vil bidra til bedre læring for hver elev. Ulike tiltak skolen har satt i gang og 

vil videreutvikle ble beskrevet (dagens markering av FN´s 

menneskerettighetsdag ble informert om). 
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• Stort tverrfaglig prosjekt, som er oppfølging av vinterens prosjekttur 

"Arkivet" med "Du skal ikke sove", vil settes i gang i uke 6, med 

forestillinger i uke 7.  

Skolen følger her opp etter vinterens vellykkede prosjekttur til ARKIVET i 

Kristiansand. Komponist og forfatter for dette, førstelektor Asbjørn Arntsen, 

stiller som regissør for 9.trinn og andre enkeltelever på URRA, avdeling 

F.N. Prosjektet gjelder historien fra 1905-1970-årene, med dikt, tablåer og 

musikk for perioden bakt inn. Mål: Kunnskaper om perioden og 

bevisstgjøring av holdninger mht utenforskap og diskriminering. A. Arntsen 

var på skolen og gikk gjennom prosjektet med elevene på 9.trinn og lærerne. 

Arve Tellefsen har sagt seg villig til å delta i noen musikalske partier. 

• Rektor har mottatt en mail fra Stian Krosby, styremedlem i Frogner Høyre, 

ang tilrettelegging for gange, sykkel og beboerparkering. Denne ble lest 

opp. Enighet i DS om at denne skulle sendes videre til FAU-leder. 

 

Sak 52/17: Midlertidigheten og bygget fra prosjektleder. 

  Prosjektleder i Undervisningsbygg, Kristi H. Horntvedt, informerte. Hun vil lage et  

  Infobrev for november/desember, som blir lagt ut på hjemmesiden til skolen.   

                        Alt er på plan i hovedbygget, - og flerbrukshallen ligger pr nå to måneder i forkant! 

  Prosjektleder redegjøre for hvordan de hadde oversikt over avdekking av risiko mht  

                        forsinkelser for ferdigstillelse av Flerbrukshallen og hovedbygget.. 

  Det er møter med alle involverte annenhver uke for å kvalitetssikre fremdriften. 

 

Se for øvrig vedlagte infoskriv fra prosjektleder. 

 

Sak 53/17: Brev fra DS ang trafikken rundt skolen. Ny info. 

  Politisk representant Heidi Fuglesang (HF) opplyste om at det er vedtatt 30km- 

  sone for Briskebyveien og Holtegata (rundt skolen), men at BYM (Bymiljøetaten)  

  Ikke ville komme til å sette opp skilt før tidligst våren 2018. Dette ble vedtatt 

  sommeren 2017. HF sender mail til DS-leder om info. Ut i fra dette ønsket DS 

  at det skulle sendes et brev, som signeres av DS-leder, FAU-leder og skolens 

  ledelse. 

  Konklusjon: DS var enige om å sende et brev til Bymiljøetaten hvor det henvises 

            til vedtak om 30km sone rundt skolen, og der man anmoder om 

            gjennomføring iht vedtak snarest. 

      

Sak 54/17:     Nytt fra FAU. 

  FAU er opptatt av trafikkskiltingen. I siste møte kom det også opp et engasjement 

                        mht trikken og Skovveien. 

  Foreldrerepresentant foreslo at det skulle være et fast punkt på DS-innkallingen 

                       videre som: "Nytt fra SMU".  

  

Sak 55/17: Nytt fra Elevrådet. 

• Erika R-C fortalte om desemberkalender og utdeling av pepperkaker om 

fredagsmorgenene i desember på F.N.  

• Elevrådet fortsetter å ha fokus på skolemiljøet og inkludering dette 

skoleåret. Lunsj med mottaksgruppen i små grupper videreutvikles. Bra! 

• Erika fortalte om panteprosjektet: Mål: Bedre orden, miljø, innsamling til 

Kreftforeningen. (DS ga positive tilbakemeldinger til Elevrådet!) 
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• Nestsiste skoledag vil Elevrådet i samarbeid med lærerne stå for risgrøt til 

alle elevene på u-trinnet. 

• Elevrådets styre og komitélederne hadde lunsj med rektor Randi i dag. 

Prosjekter og tiltak for et bedre skolemiljø ble gjennomgått. Nytt møte i 

januar. 

 

Sak 56/17: Strategisk plan 2017. Hva videre for 2018? 

  Rektor delte ut årets visjon, pedagogiske plattform og plan med risikovurderingen, 

  risikoreduserende tiltak og mål. Dette ble forklart og gjennomgått med mulighet for 

  spørsmål.  

  Rektor la frem ledelsens og personalets ønske om å beholde visjon og pedagogisk  

  Plattform (med det unntak at "Dignity Day" strykes fra plattformen). 

  Skolens satstinger ønskes også å videreføres, for å innarbeide disse enda bedre. 

  Spesielt med tanke på midlertidigheten en periode på 1,5 år til, ser skolen at det 

  er viktig å få trygghet og dypere kunnskap om satsingene for alle ansatte. 

  Skolens ledelse har overfor personalet gitt uttrykk for at det ikke er tenkt satt inn 

  nye, store satsinger. Tiltak innen de eksisterende satsinger, kan bli noe endret, men 

  det ønskes å videreutvikle det som nå er beredt grunnen for. 

  Skolens personale har på hvert lærerteam nylig evaluert årets Strategiske plan.  

  Rektor kunne informere DS om at lærerens evaluering var i tråd med ledelsens. 

   

  DS så det som naturlig at dette ble fulgt opp. 

 

Sak 57/17: Skolens ordensregler. Til vedtak. 

  De eksisterende reglene var sendt til medlemmene på forhånd (de foreligger også 

  på skolens hjemmeside). 

Elevene er opptatt av om mobil skal være tilgjengelig for elevene ti enhver tid, eller 

samles inn før undervisningen starter, og dette ble drøftet noe. 

(Dette ble for øvrig også drøftet i rektors lunsj med Elevrådets styre samme dag).  

DS enige om at saken med ordensreglene utsettes, slik at både lærere og elever får 

 bedre tid til å drøfte disse. 

 

Sak 58/18: Eventuelt. 

  Leder Marianne Bruvoll ble takket av med blomster. DS uttrykte stor tilfredshet 

  med hennes ledelse i den perioden hun hadde ledet DS. Blant annet kom det frem  

at hun som DS-leder hadde klart å ha et overordnet fokus og være tydelig på at 

dialog var viktig. 

Medlemmer i DS ga uttrykk for at de gjerne hadde sett at Marianne Bruvoll 

fortsatte. 

 

Nytt møte: Onsdag 17.01 klokken 17 (opprinnelig satt 18.01, men dette måtte 

        endres pga skoleball for 10.trinn 18.01). 

   

                           

 

 

 

__________________      ______________________ 

Marianne Bruvoll       Randi E. Tallaksen 

leder                               rektor, referent 
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Kopi til Brynhild S. Farbrot, områdedirektør 

Truls Wagener, ass.rektor 

Lars-A. Skari, FAU-leder 

Elin Håkonsen, inspektør m-trinnet 

Grethe Lise Jacobsen, inspektør s-trinnet 

Cecilie Grande Høydahl, fung.inspektør s-trinnet 

Barbara Piasecka, kontaktlærer elevrådet u-trinnet 

Ingebjørg Skogstrøm, TV Utdanningsforbundet 

Siw Alfstad, TV Fagforbundet 

 

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

 

 

 


