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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:   Vara for Jørn Boretti 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid: 14.01.19 , klokken 16.30 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Tirsdag 07.03.19 klokken 16.30 

 

 

 

Sak 01/19: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  To saker meldt til eventuelt. 

  Info fra rektor ang forsøkt innkalt vara for Jørn Boretti.  

  Godkjent. 

                         

Sak 02/19: Godkjenning av protokoll fra 27.11.18. 

  Godkjent. 

 

Sak 03/19: Informasjoner fra ledelsen. 

 Rektor delte ut infoskriv ang bygget fra prosjektleder i Undervisningsbygg, Kristi 

H. Horntvedt. Skrivet er lagt på skolens hjemmeside. Fremdeles ingen forsinkelser.  

 

Sak 04/19: Budsjett 2019. 

  Økonomivedlegg var sendt til medlemmene av DS i forrige uke. 

  Rektor delte ut selve budsjettet i møtet og redegjorde for prioriteringene. 

Årets tildelte midler har en stram ramme, som i fjor. Det vil blant annet si at vi har 

lite midler til å reflektere over hva vi skal bruke til. Mest mulig, slik skolens ledelse 

(og et samstemt MBU) ser det, må gå til lønnsmidler. Det fins muligheter til 

rentefritt lån mht innkjøp av pc-er gjennom UDE. Skolen må vurdere dette, da vi 

trenger oppjusteringer av pc-parken jevnlig.  

Pr i dag vet vi heller ikke godt nok hvor stort mindreforbruk vi drar med oss fra 

2018. 
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Til vedtak: 

DS godkjente enstemmig det fremlagte budsjettet for 2019 med de prioriteringer 

som fremkom i økonomivedlegget.  

 

Til dette punktet informerte foreldrerepresentant at FAU ville samarbeide med 

andre skoler i område F, som også hadde utfordringer med budsjettet pga den nye 

ressursfordelingsmodellen, som ble innført fra 2018. 

DS ga uttrykk for full støtte til dette. 

 

    

Sak 05/19: Strategisk plan 2019 (var vedlagt innkallingen). 

  Rektor redegjorde for hovedsatsingene, og at skolen har ønsket å prioritere 

                        færre områder enn tidligere. Skolens utviklingsteam og lærerteamene har 

  arbeidet frem feltene i samarbeid med skolens ledelse. Skolens MBU hadde ved 

  møtet i går ingen innvendinger til utkastet som ble lagt frem. 

  Skolens visjon foreslås å forbli uendret. 

  Skolens pedagogiske plattform blir stående, men "Elvelangs" føyes inn som en 

  av skolens markeringer. 

  Hovedsatsinger:  

Inkludering, Tilpasset opplæring, arbeid med tilbakemeldinger med fokus på  

  elevenes læring, elevmedvirkning, arbeid med elevmiljøet. 

  DS uttrykte at planen virket klar og tydelig med gode satsinger. 

 

  Til vedtak: 

  DS godkjente enstemmig Strategisk plan for 2019, inkludert skolens visjon og  

  Pedagogiske plattform. 

   

   

     

Sak 06/19: Nytt fra Elevrådet: 

• "Å lære av de beste". URRAs elevråd arrangerte i dag elevrådsseminar 

for de to siste års vinnere av Elevrådsprisen i Oslo (URRAs elevråd vant 

i 2012 og 2014, og vi satser mot nye mål! Vi samler ikke på 2.plasser!) 

Seminaret var ment som motivasjon og inspirasjon i det videre arbeidet. 

De inviterte skolene var: Ris, Engebråten, Manglerud, Marienlyst. 

• Julegrøten nestsiste dagen før jul for ungdomstrinnet, ble godt 

organisert, Vellykket arrangement. 

 

DS berømmet skolens elevråd for mye initiativ og vilje til å ta fatt! 

 

Sak 07/19: Nytt fra FAU 

• Ikke vært møte siden sist. 

• FAU-ledelsen har hatt møte med rektor 

• FAU skal ha et strategimøte neste gang for å se hvor de skal spisse 

arbeidet 
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Sak 08/19: Eventuelt. 

• FAU vil fokusere med andre FAU-er i området rundt økonomien til skolene. 

 

• Inntekter for 5.trinn ved salg 17.mai: Hva skal pengene brukes til? Tidligere 

var det til leirskole, men nå er dette gratis. Skolen har sponset lærere og en 

del elevers Polentur de siste årene. Er dette riktig, når det står igjen flere 

tusen på konto til trinnet etter 5.trinn? Innrapportering til FAU over hva 

pengene er brukt til? Ønskelig at det går til å styrke klassemiljøene fra 5.-

10.trinn (t.o.m. Polenturen?) Saken går til behandling i FAU. DS støtter.  

 

• Nytt møte torsdag 07.03.19 klokken 16.30. Vi forsøker å få til befaring av 

Flerbrukshallen med prosjektleder klokken 16 samme dag. Oppmøte utenfor  

Flerbrukshallen. 

 

 

   

     

 

                           

_________________      ______________________ 

Heidi Fuglesang, leder                Randi E. Tallaksen 

leder                   rektor, referent 

 

 

  

Kopi til Brynhild S. Farbrot, områdedirektør 

Håkon Koss, ass.rektor 

Lars-A. Skari, FAU-leder 

Lars-André Dalseth, 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 

 

 

 


