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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: Felicia Bemer Korsvold og Ebba Sophie Falster. 

 

Forfall:   Vara for Jørn Boretti, Rudolph Brynn. 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid: 17.12.19 , klokken 16.30 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 14.01.20 klokken 16.30. 

 

 

 

Sak 33/19: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent. 

                        

Sak 34/19: Godkjenning av protokoll fra 24.09.19. 

  Godkjent. 

 

Sak 35/19: Informasjoner fra ledelsen. 

• Det ble avholdt "god, gammeldags" innskrivning av 1.klassinger for høsten 

2020 torsdag 12.02 om ettermiddagen (de som ikke hadde anledning, kunne 

møte på kontoret neste formiddag). Meget godt mottatt av 

foreldre/foresatte. God stemning. Det ble i forkant av innskrivningen sendt 

brev til 110 hjem i Uranienborg skoles inntaksområde. Vi har ikke helt 

klart oversikten over det reelle antallet av 1.klasser fra vårt inntaksområde 

enda. Flere brev er kommet i retur, så det er nok – som vanlig – en del 

mobilitet. 

• Minner om at nytt bygg krever klokt forvalteransvar og andre og nye regler 

(oppleves 'strengere' hensyn enn tidligere, f.eks at det er låst helt av etter 

16.30 pga sikkerhet). 

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

rektor evaluere – og eventuelt fornye -  de gjensidige forventningene 

skole/hjem som ble utformet ved skolen i 2015. 

• UDE har informert rektor om at to av årets 7.klasser ved Skøyen skole vil 

bli plassert ved Uranienborg skole fra høsten 2020. Dette vil altså medføre 
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fem 8.klasser hos oss. I tillegg ser det ut som om det vil komme to 

mottaksgrupper igjen fra høsten. Rektor har ikke fått noe av dette skriftlig 

og vil be om diverse avklaringer på nyåret. Uranienborg skole vil jo ikke 

kunne ha plass til disse Skøyen-elevene året etter, så det vil ikke kunne 

bidra til å skape noen god og forutsigbar situasjon. 

 

Sak 36/19: Økonomi. 

  Gladmelding: Månedsrapporten pr 10.12 viser stor fremgang: 

  Tallene viser 0,49% i pluss, 265 883 kr i pluss. 

  Det har vært en 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 

muligheter for å søke på ekstra midler. 

  Noe av dette er oppnådd. Samtidig har vi siste måned fått inn midler med bakgrunn 

av høstens GSI-rapport: Vi er flere  

  elever ved Urra nå enn på samme tidspunkt i 2018 ( men det har også krevd flere 

ansatte). 

  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.  

  Enighet om at mht den kunnskap man nå har om skolens økonomi, prioriteres det å 

øke antallet ansatte, hvis behov. 

  Rektor ga uttrykk for at siste månedsrapport skal analyseres nøye, og budsjett for 

2020 må tåle dette, så vil det igangsettes umiddelbart. 

 

  DS uttalte enstemmig stor tilfredshet med økonomiarbeidet. 

 

(Rektor har på hvert DS-møte de siste 2 årene informert nøye om den økonomiske 

situasjonen, en kort repetisjon:  

Først mistet skolen en del midler pga at ved flytting til Nydalen, valgte flere 

elevgrupper å bytte skole. (Det medførte at skolen ved utgang av 2017 gikk ut med 

312 000kr i minus, -  det gå i minus på budsjettet har ikke nåværende rektor 

opplevd tidligere). 

Det som ga det store utslaget, var den nye ressursfordelingsmodellen innført av de 

styrende politikerne i Oslo ved budsjettildeling 2018: Uranienborg skole ble tildelt 

nær 2 mill mindre enn året før. 

Rektor ga uttrykk for utfordringer med å styre et budsjett i perioden med to 

lokasjoner. Uforutsette - og av og til noen doble utgifter – vet man ikke alltid om 

man får dekket inn. Skolen har søkt og søker på det man ser det er muligheter for. 

Dette har vært mye ekstra arbeid, men det har vist seg å gi resultater. 

 

DS ga uttrykk for full forståelse for ovennevnte. DS-leder var tydelig på at DS er 

blitt godt informert hele veien og ga full støtte til at det har blitt et merforbruk i de 

to tidligere år. 

DS ga honnør for arbeidet med økonomien ut i fra de tildelte midler i denne 

perioden).  

 

Sak 37/19:      Satsinger for 2020: 
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 Etter behandling i skolens utviklingsteam, på lærerteamene og i MBU, er det 

kommet frem at både ansatte og ledelsen ønsker å videreføre de satsinger vi har, slik at de 

"setter seg". 

Det kommer ny læreplan, Fagfornyelsen, fra høsten 2020, og skolen er i gang med 

arbeidet rundt denne. Dette krever en god del av lærernes samarbeidstid og 

fagsamarbeidstid.  

De tre store tverrfaglige områdene: "Bærekraftig utvikling", "Livsmestring og 

psykisk helse" samt "Demokrati og medborgerskap" er alt mye i de eksisterende 

planene våre (jfr f.eks markeringene våre og Elvelangs, se pedagogisk plattform).  

Disse områdene gis ansatte ytterligere kompetanse i, og vi vil videreutvikle det 

tverrfaglige, som er en viktig del av Fagfornyelsen. 

Skolen avventer også om vi kan være med å få mer kompetanse innen "Aktiv og 

variert undervisning", da vi ser dette som et middel for høyere motivasjon blant 

elevgruppene (vi var  

ikke tilfredse med resultatet her i fjorårets elevundersøkelse). 

 

  

Sak 38/19: Nytt fra Elevrådet. 

• Elevrådet arrangerte Miljøuka i uke 45 for hele skolen. Høy og positiv 

aktivitet rundt denne på alle trinn.  

• Elevrådet v/flere representanter har utformet søknad til å bli beste skole 

innen miljøarbeid. Avventer resultatet. Rektor berømmet dem for en meget 

god søknad og for at de fikk med seg hele skolen i miljøuka.  

• Torsdag 19.12 serverer elevrådet julegrøt til alle ungdomsskoleelevene i 

Bessa etter julesamlingene i kirken og på skolen. 

• Hver fredag morgen i desember deler elevrådsrepresentanter ut pepperkaker 

til alle elever i skolegården og sørger for hyggelig julemusikk. 

• Stor honnør fra DS til Uranienborg skoles elevrådsarbeid! De har rukket 

mye på en til nå kort høst! De bidrar positivt til et godt elevmiljø! 

   

   

   

Sak 39/19: Nytt fra FAU. 

• Godt oppmøte i høst. God stemning. 

• FAU-nestleder Kristin Maltau og FAU-representant Tinka Narverud har 

vært på kommunalt foreldreutvalgskurs. I løpet av året ønsker utvalgte å 

besøke Uranienborg skole. 

• Det er informert i FAU om at REMA 1000 politianmelder alle tyveriene 

som måtte skje. 

• 9.trinn satser på Rjukantur med lærere september i 10. Det har vært avholdt 

motivasjonsmøte med elevene. 

• FAU har delt seg inn i S-trinn, M-trinn og U-trinn i deler av møtet. 

• Det arbeides med et lavterskeltilbud for mellomtrinnets elever hver siste 

fredag i måneden i Bessa/flerbrukshallen. 100% foreldrestyrt. Siri Kloster 

leder foreldregruppen. 

• FAU er positive til/ønsker et møte med kontaktlærere og foreldrekontakter 

(som det rektor tok initiativ til i fjor). 

• Juleavslutninger: Det har kommet flere innspill om at julefrokost som 

avslutning gjør det vanskelig for en del foreldre å være med (pga jobb). 
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Dette blir da trist for en del elever (spesielt de små). Rektor forklarte til 

dette at FAU-leder og skolens ledelse var blitt enige om at vi første året ved 

Nye Urra skulle kunne prøve ut ulike juleavslutninger, men at det måtte 

være likt for klassene på trinnet. Så evaluerer vi. Dette innspillet er viktig, 

og blir tatt med i evalueringen. 

• Valg: Lars-A. Skari fortsetter som leder i FAU et år til (far på 1., 5.og 

6.trinn). Ny nestleder er Maria E. Strand (mor på 6.trinn). Til DS har FAU 

utpekt Thorbjørn Nymo og Harald Tolleshaug, vara er Maria E. Strand. Til 

SMU: Thorbjørn Nymo og Maria E. Strand. 

 

    

 

Sak 40/19: Eventuelt. 

• Rektor takket av DS-leder Heidi Fuglesang. Hun la vekt på et fint 

samarbeid, profesjonell ledelse fra Heidis side, og at det alltid var lett å få 

kontakt og jobbe med sakene i forkant. Heidi takket og kvitterte med at det 

ikke var noe vanskelig å være leder i DS ved Urra. Hun opplevde også det 

samme i samarbeidet, som rektor hadde beskrevet.  

Rektor takket også av nestleder Kristin Maltau og la vekt på alle de 

funksjonene hun som foresatt har hatt ved skolen og gjort en kjempejobb 

med og rundt. Det har alltid vært lett å få tak i Kristin, og hun har alltid fulgt 

opp de sakene vi har jobbet med. 

• Neste DS-møte: 14.01 klokken 16.30. Det er oppnevnt 3 nye politikere, men 

den ene har vært i DS ved Urra tidligere, også som leder i deler av 

brukermedvirkningen til byggingen. Det er gunstig for skolen å få inn en 

som kjenner flere forhold ved skolen. De to ansatte-representantene 

fortsetter, og det samme med elevrepresentantene. 

• TUSEN TAKK til alle for fint samarbeid og riktig GOD JUL og GODT 

NYTTÅR! 

 

 

 

 

   

     

 

                           

_________________      ______________________ 

Heidi Fuglesang, leder                Randi E. Tallaksen 

leder                   rektor, referent 
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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 

Daniel F. Strandmyr, TV Utdanningsforbundet 

Monta Saleem, TV Fagforbundet 

 

Tina Birkeflot, HR/adm.sjef,  – til arkiv 

 

 

 


