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Møteprotokoll 

 

 

Til stede: Politikere: Heidi Fuglesang, Bydelen/H, Jørn Boretti, Bydelen/A, Anne-Louise 

Christiansen, Bydelen/Frp. 

Foresatte: Kristin Maltau, Marthe Kolsrud Rønning. 

Ansatte: Anne Førde, Bitte Tolleshaug 

Elever: Kristin Viken Taksdal, Erika Ravn-Christensen  

 

 

 

Forfall:    

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid: 17.01.18 , klokken 17.00 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 28.02.18 klokken 16.30 

 

 

Sak 01/18: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent. (I løpet av møtet ble "Nytt fra Elevrådet" satt inn som sak 08/18. Dette  

var utelatt ved ren forglemmelse, og det vært et faste punkt i DS de siste årene). 

                         

Sak 02/18: Godkjenning av protokoll fra 11.12.17. 

  Godkjent. 

           

Sak 03/18: Konstituering av Driftsstyret. 

  Heidi Fuglesang (Bydelen/H) hadde meldt sitt kandidatur som leder i forkant av 

  Møtet. Dette var kommunisert til medlemmene.  

  Heidi Fuglesang ble valgt. 

  Nestleder Jørn Boretti ønsket ikke gjenvalg. Han foreslo i møtet Kristin Maltau. 

  Kristin Maltau valgt som nestleder. 

 

  Heidi Fuglesang ledet resten av møtet. 

 

Sak 04/18: Informasjoner fra ledelsen. 

• Ulike satsinger fra skolen inn mot skolens visjon for våren. Rektor 

informerte kort om prosjektet "Du MÅ ikke sove" i uke 6 og 7. Det vil bli 

forestillinger, åpne for alle, 14.02 og 15.02. (Se for øvrig nærmere info i 

protokollen fra 11.12.17). Prosjektet gjelder først og fremst 9.trinn, men 

også flere elever av de som var med i fjor på prosjektturen til Kristiansand. 
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• Ordensregler. Da lærerne og elevrådet ikke har fått diskutert disse 

tilstrekkelig, ønsker skolen at gjennomgang av disse og vedtak i DS utsettes 

til et senere møte i vår. DS bifalt det. 

• Elevundersøkelsen (en landsdekkende undersøkelse fra for 5.-10.trinn). 

Resultatene er kommet. Ledelsen har sett på det, lærerne skal analysere 

resultatene brutt ned på sitt trinn, og elevrådsrepresentanter fra 4.-10.trinn 

skal få en gjennomgang av de totale resultatene (der innspill til ledelsen vil 

være viktig). Neste DS-møte vil få resultatene til diskusjon. Rektor var glad 

for å kort kunne meddele at flere områder skolen har hatt ekstra fokus på, 

viser forbedring fra fjorårets resultater, - også mobbing. 

• Brev fra DS ang trafikken rundt skolen. 

DS-leder kunne informere om at det er vedtatt 30-sone rundt skolen. 

Skilting er ikke foretatt. Det er signalisert at dette må avvente budsjettet, 

men likevel trolig ikke skilting før til høsten. DS-leder kontakter 

Bymiljøetaten (BYM) om saken, i den hensikt å sikre at skilting vil bli 

foretatt i god tid før skolestart. Hvis BYM ikke kan forsikre om at dette vil 

bli utført, vil DS forfatte et brev om saken (se for øvrig DS-sak 53/17). 

 

Sak 05/18: Midlertidigheten og bygget. 

DS-leder informerte om betryggende besøk av prosjektleder i Undervisningsbygg, 

Kristi H. Horntvedt, i forrige DS-møte. 

 Vedlagt mer inngående info fra prosjektleder. Denne er også lagt ut på skolens 

hjemmeside. 

Prosjektleder hadde også tilbudt DS-medlemmene befaring i hovedbygget, og DS 

Ønsker dette i neste møte. Rektor tar kontakt med prosjektleder Kristi H. Horntvedt 

ang onsdag 28.02. Vi ønsker å starte møtet 16.30 denne gangen grunnet lysforhold. 

 

Sak 06/18: Nytt fra SMU. 

  Det er ikke avholdt møte etter nyttår, men avtalt 23.01 

 

Sak 07/18: Nytt fra FAU. 

• FAU er opptatt av trafikksikkerheten. Forrige møte bar preg av dette og 

bussingen. 

• Foreldrerepresentant tok opp bekymring rundt gjenglemte saker på bussen. 

Elever har fortalt at bussjåførene ikke har tid til at elevene skal komme inn 

igjen og lete etter det de har glemt. Rektor tar opp saken med skolens 

representant overfor busselskapet, HR/adm.sjef Tina Birkeflot. 

• Nytt FAU-møte 22.01. 

 

Sak 08/18: Nytt fra Elevrådet. 

• Elevrådsleder rapporterte om satsingen ang lunsj med mottakselevene. 

Denne ordningen vil vare ut januar, så vil de se etter andre muligheter for 

bedre inkludering i hverdagen (f.eks turer).  

• Elevrådet har meldt seg ut av Elevorganisasjonen (EO). De har foretatt 

avstemning i alle klasser, og avgjørelsen var enstemmig. Elevene opplever 

at EO er lite aktuell for ungdomsskoler, men bruker tid og saker på vgs. 

Elevrådet ønsker å bruke disse pengene på andre formål for et godt 

skolemiljø. 
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• Elevrådsrepresentanter vurderer TINE-automat med en spesiell ordning. 

Ønsker å prioritere automat med sunne saker. Elevrådsrepresentanter vil 

snakke med ass.rektor om dette. 

• Det er bestilt skolegenser. Elevrådet har valgt å ikke velge design, da dette 

er betraktelig dyrere. Ønskelig at flest mulig har anledning til å kjøpe. 

• Et stort flertall av elevene opplever at det er lenge med 20 minutters 

spisepause i klasserommet. De har forhørt seg med alle klasser (dette ble 

også gjort i fjor, men da ikke iverksatt i etterkant av undersøkelsen). 

Elevrådet for u-trinnet har derfor vedtatt at det skal være 15 minutter i 

klasserommet, de resterende 25 med friluft. 

• Det skal være ball på skolen 18.01 for 10.trinn. 

DS-leder, som også sitter i Skolemiljøutvalget (SMU), så det hensiktsmessig at inkludering av 

mottakselever, nye elever, o.a., tas til neste møte i SMU. 

 

Sak 09/18: Budsjett 2018. Til orientering. 

  Rektor orienterte: Økonominotat er vedlagt innkallingen til møtet. Der kommer det 

  frem viktige nøkkeltall (sammenliknet med fjoråret). 

  Ved en inkurie har Bystyret ikke vedtatt, men tatt til orientering, budsjettet for 

  Oslo kommune. Det medfører at skolens tildelte midler må sees på som foreløpige. 

  Skolen må, som de andre enhetene, avvente bystyrevedtak. Budsjettet som rektor la 

  frem i møtet, var altså foreløpig.  

  Rektor la ikke skjul på håpet om endringer, da det ligger store utfordringer i øko- 

  nomien til Uranienborg skole, hvis de foreløpige tildelte midlene ikke øker. 

  Skolen vil dra med seg et merforbruk fra 2017, som bl.a. skyldes færre muligheter 

  til inntekter gjennom utleie. Dette koblet med foreløpige, tildelte midler, bekymrer. 

  Det er en ny fordelingsmodell, som Byrådet har lagt til grunn. 

  Det er ikke gitt dato for når vedtak i bystyret kan foreligge. 

   

  DS fikk utdelt det foreløpige budsjettet og tok det til orientering. 

 

Sak 10/18: Strategisk plan 2018. Til orientering. 

  Se DS-sak 56/17. 

   

  Strategisk plan for 2018 var sendt ut til møtet, men også kommentert som en 

  foreløpig plan. Strategisk plan utformes ut i fra de tildelte midler skolen har fått. 

  DS så gjennom hovedpunktene, og rektor orienterte kort om prosessen (se for- 

  øvrig DS-sak 56/17). 

  Se skolens visjon og pedagogiske plattform sammen med Strategisk plan-18. 

 

  DS tok Strategisk plan 2018 til orientering. 

 

Sak 11/18: Eventuelt. 

  Ingen saker. 

  Nytt møte: 26.02 kl 16.30, hvis årsregnskapet da foreligger. 

  Hvis ikke: 7.03 kl 16.30. 

 

                           

_________________      ______________________ 

Heidi Fuglesang       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 

 

 

 


