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Fravær:           

Michael Hopstock, leder, Bydelen/H, Erna Kahlbom, Bydelen/SV, Lars-A. Skari, 

foresatt, Harald Tolleshaug, foresatt (vara) 

Ansatte: Anne Førde, Siver Zangana 

Elever:  Vilde V. J. Stadheim og Embla Wright Mehlum 

Ass.rektor: Lasse Vincent Gulsett 

 

 Vegard Lefdal, Bydelen/V, Thorbjørn Nymo, foresatt. 

 

Fra: Randi E. Tallaksen, rektor 

Møtegruppe:   Driftsstyret (DS) 

Møtested: Finstuen, hovedbygget, 2.etasje Uranienborg skole,- god avstand 

Møtetid: 16.02.2021 17:00 

Referent.: Lasse Vincent Gulsett 

Telefon: 22440000 

Vår ref Doc nr 

Arkiv Arkivkoder 

 

 

 

 

Sak 11/21:     Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjennes.  

 

Sak 12/21: Godkjenning av protokoll fra 19.01.21 Godkjennes.  

 

Sak 13/21: Informasjoner fra ledelsen. Hele Uranienborg skole er fortsatt på gult 

smittevernnivå. Ungdomstrinnet er fornøyde med å være tilbake fra rødt 

smittevernnivå etter flere måneder. Endringer mellom nivåene har skjedd raskt, 

men skolen har klart å få til dette på en grei måte. De aller fleste hjem er flinke til å 

få med seg viktig informasjon gjeldende smittevern på skolen.  

 Leirskole: Driftsstyret har tidligere besluttet at det er opp til skolen å avgjøre 

hvilken leirskole som skal benyttes for 7.trinn. Valget falt da på Camp Sjusjøen på 

Mesnali. Denne er bestilt i 4 år fremover, og valg av denne leirskolen opprettholdes 

av skolen, grunnet bare positive tilbakemeldinger rundt opplegget. Skolen velger ut 

leirskole som egner seg ut i fra pedagogiske og faglige hensyn (økonomi og avstand 

kan også spille inn i valget). Leirskole er skole en uke på en annen arena. 

 Eksamen våren 2021 for 10. trinn: Skriftlig eksamen er avlyst. Muntlig eksamen 

skal gjennomføres.   

  

Sak 14/21:      Årsregnskapet 2021. (Økonomivedlegget til budsjett 2021 var vedlagt 

innkallingen). Byråden for utdanning lovet i rektormøtet forrige uke at midler for 

ekstrautgifter ifm. Corona skal bli kompensert skolene. (Dette gjelder spesielt 

vikarutgifter,ekstra lærere og assistenter til kohortene i perioder, ekstra renholder 
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og rengjøringsmidler). Overskuddet i årsregnskapet er pt. 1,146 mill. NOK. Det kan 

bli rundt en mill. kr. i pluss i tillegg til dette, om skolen får refundert merutgiftene 

til Coronautgiftene. Ca. kr. 500.000,- av midlene er satt av til PC'er til 7.trinn (er 

akkurat kommet, ikke belastet enda). Resultatorientert styrking, utbedringer av 

IKT-utstyr og personalseminar skal det prioriteres penger til, ifølge enighet i forrige 

DS.  

 Fullstendighetserklæringen for 2020: Rektor gikk gjennom denne for alle punkt. 

Driftsstyret godkjente enstemmig årsregnskapet og samtykket til 

Fullstendighetserklæringen (vedlagt).  

 

Sak 15/21:      Problemer med trangbodd skolebygning (svarbrev fra Rådhuset var vedlagt 

innkallingen). Byrådsavdelingen har svart på henvendelsen. I svaret står det feil, da 

de viser til et langt lavere elevantall ved skolen enn hva som er reellt, og det vises 

til at det ikke er aktuelt å legge en foreslått paviljong på skolens lekeområde. Det er 

ikke foreslått å legge en paviljong på skolens lekeområde, så tilbakemeldingen fra 

Byrådsavdelingen er regelrett besluttet på feil informasjonsgrunnlag. DS ved leder 

skal rette en ny henvendelse (brev) til Byrådsavdelingen. Det vil også bli 

kontorplassmangel i administrasjonsbygget fra høsten 2021, dette kan også løses 

ved å sette opp en foreslått paviljong.  

 

Sak 16/21:      Strategisk plan 2021. (Siste utkast var vedlagt innkallingen). Ett punkt er lagt til 

i strategisk plan, under risikoreduserende tiltak, dette var plan for læringsstøttende 

prøver for hele 1-10, etter innspill fra lærere. DS godkjenner endringen i strategisk 

plan.  

                        Strategisk plan for 2021 enstemmig vedtatt. 

 

Sak 17/21:      Ny klasseindeling fra småskoletrinn til mellomtrinn. Informasjonssak. Det er 

besluttet å lage nye klasser av årets 4. trinn, slik at disse er klare til oppstart av 5. 

trinn høsten 2021. (Dette ordningen skulle startet i fjor med forrige 4.trinn, men pga 

pandemien som plutselig kom i mars for oss, opplevde vi at vi ikke fikk 

tilstrekkelig tid til prosessen. Ordningen er tenkt som fast fremover, i den hensikt å 

skape optimale læringsmiljø for alle elever. Vil evalueres jevnlig).   Skolen har i år 

- i følgende rekkefølge - informert FAU-leder, informert FAU, informert alle 

elevene på trinnet, informert foreldre/foresatte skriftlig samme dag, avholdt møte 

med FAU-repr. for 4. trinn gjeldende saken og sendt ut et nytt informasjonsskriv til 

foresatte etter møtet. Elevene gis ikke anledning til å sette opp ønskeliste ang hvem 

de vil gå i samme klasse med, da erfaringen med slike viser ulike negative effekter 

mht det totale elevmiljøet. Lærerne på trinnet og sosiallærer tar hånd om prosessen, 

og skolen har bedt foresatte om å stole på de som kjenner elevene best i 

læringssituasjonen. Det er alltid viktig og utfordrende med kommunikasjon 

gjeldende slike beslutninger ut til foreldregruppen. Rektor ga uttrykk for forståelse 

for at enkelte opplever slike endringer som ekstra utfordrende i den tiden vi lever i. 

Dette ble også kommunisert ut til FAU-representantene i møte og til alle foreldrene 

på trinnet skriftlig. Det har kommet både positive og kritiske tilbakemeldinger til 

skolen gjeldende denne beslutningen. Skolen har gått ut med informasjonen i så god 

tid, for å gjøre prosessen fremover så god som mulig for alle.  

DS poengterer at det kan være fint om skolen etter hvert kan gå ut med informasjon 

om at trinnet blandes til nye klasser til 5. trinn og til 8. trinn.  

                                                 



3 

Sak 18/21: Nytt fra Elevrådet. Det gjenstår nå kun godkjenning av designet til de nye 

skolegenserne. Elevrådet informerer om dette på de ulike trinnene. På 

elevrådmøtene drøftes det nå om det skal opprettes/videreføres trivselskomité, som 

skal jobbe videre med trivselsfremmende tiltak i skolen. Flere elever lurer på om 

det går an å sløyfe karakteren i valgfag til sommeren, siden tilbudet ble dårligere 

under Corona-pandemien. Assisterende rektor forklarer at denne karakteren er en 

standpunktkarakter og at skolene ikke har anledning til å fravike setting av 

karakterer.  

 Digital talentjakt kan bli aktuell (forslag i SMU). 

  

Sak 19/21:  Nytt fra FAU. Det skal være FAU-møte denne uken. Foreldregruppen er godt 

fornøyd med at skolen får til formøter til foreldremøtene mellom klassekontaktene 

og lærerne. Vennegrupper er positivt og dette opprettholdes. Det jobbes med 

innhold til 17. mai-feiringen. FAU ønsker å stå som ansvarlige/styre Facebooksiden 

"Hurra for Urra".  

 

Sak 10/21:      Eventuelt.  Ingen saker til eventuelt.  

                         

   

 

Vel møtt! 

 

Randi E. Tallaksen, rektor og saksbehandler 

 

 

 

Kopi sendes til: 

 

Grunnskoledirektør  

Skolens øvrige ledelse: Marianne E. Osnes, Cecilie Andersen, Lidia Rahmanina og Tina Birkeflot 

 

Daniel F. Strandmyr, tillitsvalgt Utdanningsforbundet 

Montadhar Saleem, tillitsvalgt Fagforbundet 

 

Maria E. Strand, FAU-leder 

Barbara Piasecka, kontaktlærer Elevrådet u-trinnet 

 

 

                                                                                          

 

    

   

 

 

  

 


