Oslo kommune
Utdanningsetaten
Uranienborg skole
Møteprotokoll for
DS

Til stede:

Politikere: Heidi Fuglesang, Bydelen/H, leder, Anne-Louise Christiansen,
Bydelen/Frp.
Foresatte: Kristin Maltau, Marthe Kolsrud Rønning.
Ansatte: Anne Førde, Bitte Tolleshaug
Elever: Erika Ravn-Christensen, Kristin Viken Taksdal.

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Telefon:
Vår ref
Arkivkode
Neste møte

Jørn Boretti, Bydelen/A, Erika Ravn-Christensen, elevrådsleder
Driftsstyret
Uranienborg skole, møterom 2.etasje adm.bygget
17.04.18 , klokken 16.30
Randi Elisabeth Tallaksen
22440000
Vår ref
Arkivkode
Tirsdag 29.05.18 klokken 16.30

Sak 22/18:

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjent.

Sak 23/18:

Godkjenning av protokoll fra 28.02.18.
Godkjent.

Sak 24/18:

Informasjon fra ledelsen.
• Varsel om høring på utkast til Skolebehovsplan 2019-2028 – grunnskolen:
Denne ble informert om at ville komme på forrige DS-møte. Høringsfristen
er i mai. Medlemmene ble på forrige møte se gjennom den, da den kom
1.03. Da den viser seg å ikke ha innvirkning på vår skoles inntaksområde,
ser vi ikke på det som noe poeng å sende inn høringsuttalelse.
• Høring om endringer i forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen:
Brev av 15.02.18 fra juridisk avdeling i UDE ang dette var lagt ved
innkallingen til forrige DS-møte. Vi var enige om at medlemmene skulle ta
kontakt med DS-leder, hvis det var ønskelig at DS ga en høringsuttalelse.
Det er ikke kommet noen henvendelse, og høringsfristen var 22.03.18.
• Ang trafikksaken/skiltingen rundt skolen:
DS-leder har ikke oppnådd kontakt med BYM(bymiljøetaten). Hun vil
prøve ytterligere til neste DS-møte.
Utdanningsetaten
Uranienborg skole

Besøksadresse:
Briskebyveien 7
0259 OSLO

Telefon: 22 44 00 00
Telefaks: 22 55 64 50

Org.nr.: 974590328

uranienborg@ude.oslo.kommune.no
www.uranienborg.gs.oslo.no
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Sak 25/18:

Høstens 1.trinn og førskoletall fremover:
1.inntak er foretatt av høstens førsteklassinger, og vedtak med info er sendt
ut. Førskoledager blir 5.og 6.juni i Bygg 3, Kulturrommet/Biblioteket.
Førskoletall fremover er kommet, og dette viser stor variasjon (178 på det
høyeste, 112 på det laveste. Kapasiteten vår er vanligvis 84 elever på
trinnet). Erfaring de siste årene viser at det er stor mobilitet i inntaksområdet
til Uranienborg skole, så disse tallene endrer seg stadig. For høsten-18 er det
nå f.eks ikke nok elever innen vårt inntaksområde til å fylle opp tre klasser
(de vil fylles opp, da det er mange eksterne søkere, spesielt fra Ruseløkkas
inntaksområde).

Elevundersøkelsen for 2017.
Rektor redegjorde for behandlingen av Elevundersøkelsen for 2017 frem til nå:
Resultatene er først drøftet og analysert i ledelsen. Resultatene er brutt ned på trinn
og analysert av lærerteamene, ut i fra gitte spørsmål. Analysene er forelagt ledelsen
og følges opp. Resultatene er så gjennomgått for elevtillitsvalgte på trinn 4-10 av
ass.rektor og rektor, for å få elevenes innspill. SMU har drøftet resultatene, og FAU
har fått dem forelagt. Resultatene ligger på skolens hjemmeside.
Skolen har fokus på enkelte områder, som naturlig er fulgt opp spesielt også her.
Det gjelder f.eks tilbakemeldinger mht vurdering og mobbing/utestenging.
Skolen er glad for at mobbetallene er gått ned betraktelig i forhold til forrige år.
DS er enig i dette.
Det er et satsingsarbeid som skolen aldri vil avslutte.
DS drøftet spesielt nettmobbing, uheldig og uakseptabel ordbruk fra en del elever,
hvordan og om elever oppfatter hva som er tilbakemeldinger.
DS ønsker en felles front fremover mot elevers språkbruk og oppfordrer FAU til
å ta opp dette i neste møte.
DS ber Elevrådet ta opp saken og oppfordre elever til å gå foran med å tørre å si
ifra på hva som ikke er greit.
Skolens ledelse bes om å ta opp dette med sine ansatte, slik at alle parter i
skolemiljøet står sammen om F-en i Folkeskikk.

Sak 26/18:

Nytt fra Elevrådet.
• Elevrådet har gått gjennom ordensreglene og har klar en uttalelse før neste
DS. Denne vil bli sendt til DS-leder og rektor.
• URRAs talentjakt arrangeres tirsdag 24.04 klokken 18 på Menighetshuset.
• Elevrådet etterlyser tørkepapir på toalettene på Fernanda Nissen. De mener
dette er tatt bort pga at enkelte elever har tettet toalettene med papir. Rektor
undersøker saken.
• Elevrådet mener det er kaos i trafikken i Kristoffer Aamots vei, spesielt etter
skoletid når elever fra mellomtrinnet løper over veien mot t-banen. DS ba
skolen ta en ny runde i alle klasser om dette, og nestleder i FAU tar dette
opp på neste FAU-møte. DS ba skolens ledelse ta kontakt med Fernanda
Nissens ledelse,- med tanke på at dette vil gjelde elevene der også
fremover. Tanke i DS: FAU Fernanda Nissen organiserer trafikkvakter?

Sak 27/18:

Nytt fra SMU.
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SMU vurderte om elever fra u-trinnet kunne være med på bussene og
avhjelpe. (Rektor informerte om at hun har tatt dette opp i Elevrådet, der de
ble bedt om å tenke på det. De kom etter hvert tilbake og sa at de ikke
ønsket det. De opplever reisen med t-banen til og fra som sosial for dem
med jevnaldrende).
Trafikkfare Nycoveien jobbes med av ass.rektor
Ny forskrift mht orden/oppførsel: Ved alvorlige saker henstiller SMU om at
foreldre/foresatte innkalles til samtale sammen med eleven.
Integrering av mottakselevene ikke aktuell sak for neste skoleår, men vil
komme tilbake til fra høsetn-19. Fadderordning her og ved nye elever
generelt oppfordres skolen til.
Nytt SMU-møte 7.05.

Sak 28/18:

Nytt fra FAU:
• FAU er fremdeles opptatt av trafikksikkerheten. Ønsker fokus på at aktuelle
og vedtatte skilter ang fartsgrensen skal komme opp.
• FAU er bekymret for budsjettet og hva det vil si for elevene.
• Arbeides med å motivere til natteravn-arbeid. Noe utfordrende. URRAforeldrene er dessverre ikke "best i klassen" her. Kristin Maltau er leder for
dette viktige arbeidet.
• Foreldremøtene ble drøftet, og hva foreldre kan bidra med.
• 17.mai, begynnende planlegging.
• Skriftlig vurdering barnetrinnet: Enstemmig FAU ønsker å beholde dette i
en utgave som gir foreldre nyttig informasjon.
• FAU-leder vil ta kontakt med rektor ang opplegg rundt seksuelle overgrep
(rektor informerte om de oppleggene bydelen i høst hadde på 1.trinn ved
alle bydelens skoler).
• Nytt FAU-møte 23.04.

Sak 29/18:

Organisering av "gratis deltagelse på AKS" fra høsten-18.
AKS-leder la frem info med føringer fra UDE og forslag til skolens løsning på
logistikken ved Uranienborg fra høsten.
Vedlagte skriv ble delt ut og gjennomgått og drøftet.
Rektor berømmet AKS-leder for grundig arbeid.
DS stilte seg enstemmig bak forslaget.

Sak 30/18:

Nytt om byggesaken.
Ny info fra prosjektleder Kristi H. Horntvedt delt ut til medlemmene av rektor.
Denne er også lagt ut på skolens hjemmeside.
Den gledelige summen av skrivet: Både rehabiliteringen og flerbrukshallen er i
rute, - ja til og med ligger det an til å kunne bli ferdig før tiden.

Sak 31/18:

Eventuelt.
• Info fra rektor: I forrige DS-møte var en av de ansattes representanter bedt
av tillitsvalgte i Utdanningsforbundet om å ta opp en sak.
Til orientering er de ansattes representanter ikke representanter for noen av
skolens fagforeninger, men for alle skolens ansatte (kontor, vaktmester,
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renhold, AKS-ansatte, ledelse og lærere).
I forrige møte var det enighet om at saken ikke skulle refereres, da DS opplevde
(og skjønte) at dette var en feil.
Rektor uttrykte forståelse for den "skvisen" den ansatte her unødvendig ble satt i.
• Neste DS tirsdag 29.05 klokken 16.30.

_________________
Heidi Fuglesang, leder
leder

Kopi til

______________________
Randi E. Tallaksen
rektor, referent

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

