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Møteprotokoll for 

DS 

 

 

Til stede: Politikere: Michael Hopstock, Bydelen/H, Erna Kahlbom, Bydelen/SV, Heidi 

Fuglesang, Bydelen/H, (vara for Vegard Lefdal, Bydelen/V). 

Foresatte: Thorbjørn Nymo, Harald Tolleshaug. 

Ansatte: Bitte Tolleshaug, Anne Førde 

Elever: Ebba Sophie Falster. 

 

Forfall:   Vegard Lefdal, Bydelen/V, Felicia B. Korsvold, elev. 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid: 14.01.20 , klokken 16.30 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 03.03.20 klokken 16.30. 

 

 

 

Sak 01/20: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent. 

                        

Sak 02/20: Godkjenning av protokoll fra 17.12.19. 

  Godkjent. 

 

Sak 03/20: Presentasjon av DS´s medlemmer. Konstituering av driftsstyret. 

  Rektor presenterte alle medlemmene. Det er helt nye politikere og foresatte, og 

rektor informerte om at det kun er foresatte og politikere som kan inneha ledervervet. 

  Politiker Michael Hopstock ble klappet inn som leder, og foresatt Thorbjørn Nymo 

ble klappet inn som nestleder. 

 

 

Sak 04/20: Informasjoner fra ledelsen. 

• Pga at det var flere nye DS-medlemmer, informerte rektor litt igjen om det 

nye bygget. Det er stor tilfredshet med løsningene og bygget og lite 

"barnesykdommer". Store utfordringer er derimot mangel på lagringsplass. 

Vi hadde en flott åpning i skolegården 21.08, som er blitt positivt omtalt av 

både interne og eksterne. 

• Det blir tre 1.klasser til høsten. Saksbehandlingen foregår. Dette krever 

mye, da det også er en del elever tilhørende andre inntaksområder som 

søker skoleplass. Dette håndteres nøye etter avstand skolen/folkeregistrert 

adresse. 
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• Rektor informerte møtet om at elevsaker og personalsaker ikke tilhørte DS 

og foreslo at vi i neste møte kunne ta en liten gjennomgang mht hvilke 

saker som ligger til møtet. 

• Når nå ny DS-leder er valgt, vil han i samarbeid med FAU-leder og rektor 

evaluere – og eventuelt fornye -  de gjensidige forventningene skole/hjem 

som ble utformet av samme gruppe ved skolen i 2013-2015. Møtet så også 

behovet for en gjennomgang med fokus på rolleavklaring i Uranienborg 

skoles foreldregruppe. 

• 21.01 vil FAU og skolens ledelse vil avholde et samarbeidsmøte for alle 

foreldrekontakter og kontaktlærere med fokus: "Hvordan kan vi ut i fra 

våre ulike roller samarbeide best mulig for et godt læringsmiljø i 

klassene/på trinnene? 

 

Sak 05/20: Budsjett 2020. 

  Økonominotat var sendt ut i forkant av møtet til medlemmene. 

  Rektor delte ut forslaget til budsjett til hvert medlem i møtet. 

  Hun gjennomgikk hovedinnholdet og bakgrunn for de to funksjonene 202 og 222.  

  Medlemmene fikk så tid til å se gjennom og stille spørsmål. 

 

  Litt bakgrunn mht skolens økonomi: 

Det har vært en utfordrende og strevsom situasjon for skolen pga økonomien de 

siste to årene, og ledelsen  

  har jobbet på flere felt for å bedre området, blant annet gjennom å sjekke nøye flere 

muligheter for å søke på ekstra midler. 

  Noe av dette er oppnådd.  

  De to siste årene har skolen sett seg nødt til å begrense innkjøp at IKT-utstyr og å 

innskrenke ansatte pga økonomien, - det er disse to områder som gir innsparing i den  

  målestokken som har vært nødvendig.  

  Årsregnskapet for 2019 vil ikke foreligge før starten av mars, men økonomien er 

bedret, og skolen går sannsynligvis mot et mindreforbruk (som vi får med oss over i 2020). 

Tidligere DS-leder (nå vara i DS, Heidi Fuglesang) berømmet skolens økonomistyring gjennom 

den vanskelige perioden, da Oslo  

  innførte en ny ressursfordelingsmodell fra 1.01.18 (som blant annet gikk hardt 

utover Uranienborg skole). 

 

  Enighet i møtet om at mht den kunnskap man nå har om skolens økonomi, 

prioriteres det å øke antallet ansatte, hvis behov. Dette synliggjøres i budsjettforslaget. 

  Rektor ga uttrykk for at siste månedsrapport og budsjett for 2020 tåler dette, så det 

vil bli igangsatt umiddelbart. DS sluttet seg til dette. 

 

  DS-leder ba om at møtet tok budsjett 2020 til orientering og sluttet seg til det 

fremlagte forslaget. 

 

  Møtet vedtok budsjettet enstemmig. 

 

   

 

Sak 06/20:      Strategisk plan 2020 (Skolens utkast var blitt sendt ut til medlemmene i 

forkant): 
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Som nevnt i desembermøtet til DS, er det etter behandling i skolens utviklingsteam, 

på lærerteamene og i MBU, kommet frem at både ansatte og ledelsen ønsker å videreføre 

de satsinger vi har, slik at de "setter seg" enda bedre. 

Samtidig vil innføringen av nye læreplan fra høsten, Fagfornyelsen, medføre stort 

fokus for de pedagogisk ansatte. 

 

Skolens visjon og pedagogisk plattform og forslaget til Strategisk plan for 2020 ble 

gjennomgått, der hovedområdene, risikoområdene og de foreslåtte risikoreduserende tiltak 

ble forklart.  

Elevmedvirkning vil fortsatt være et hovedtema i planen med tanke på 

motivasjonsøkning, og rektor informerte om at elevgruppe hadde vært i møte med henne 

ang innspill rundt dette tema til planen. 

Elevfravær og forsentkomminger vil skolen måtte ha enda større fokus på fremover, 

da det ødelegger undervisningen for alle. 

Resultatene fra Elevundersøkelsen vil alltid gi et viktig signal om nødvendige 

satsinger. 

 

DS-leder ba møtet om å ta til orientering og gi sin tilslutning til skolens forslag til 

Strategisk plan for 2020 

Møtet vedtok Strategisk plan for 2020 enstemmig. 

 

 

  

Sak 07/20: Nytt fra Elevrådet. 

• Det har ikke vært møter i Elevrådet siden forrige DS (17.12.19), men: 

• Tre elevrepresentanter fra 10.trinn og rektor deltok i dag på 

Elevrådskonferansen for alle ungdomsskoler i Oslo. Våre elever viste seg 

frem i diskusjonsgrupper med flere gode innspill.  

   

   

   

Sak 08/20: Nytt fra FAU. 

• Godt oppmøte i høst.  

• Opptatt av rolleavklaringer, omtalen av hverandre, andres barn, skolen. 

Representant for foresatte ga innspill om noen utfordringer her. 

• Trafikk (krysset Briskebyveien/Holtegata ønskes trafikklys). 

Foreldrerepresentanten ønsket at politikerrepresentantene tok dette med seg 

til sine. 

• Flere saker kommer til neste møte 

 

    

 

Sak 09/20: Eventuelt. 

• DS-leder og rektor avtaler ny dato for neste møte. Det vil måtte være i 

oppstart av mars pga godkjennelse av årsregnskapet. 
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_________________      ______________________ 

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 

 

 

 


