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Til stede: Politikere: Jørn Boretti, nestleder, Bydelen/A, Anne-Louise Christiansen, 

Bydelen/Frp, Heidi Fuglesang, Bydelen/H. 

Foresatte: Marianne Bruvoll, leder, Hedda Lian. 

Ansatte: Anne Førde, Bitte Tolleshaug 

Elever: Kristin Viken Taksdal, Erika Ravn-Christensen 

 

Forfall:    

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid: 18.09.17 , klokken 17.00 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 1.11.17 klokken 17.00 

 

 

Sak 34/17: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent. 

                        Det er kommet inn en sak til eventuelt ang AKS i midlertidigheten fra ansattes  

                        representant Bitte Tolleshaug. DS-leder ba om at den ble satt inn som egen sak. 

                        DS tiltrådte dette enstemmig. 

Sak 35/17: Godkjenning av referat fra 8.05.17. 

  Godkjent. 

           

Sak 36/17: Informasjoner fra ledelsen. 

• Det har vært en god oppstart. De fleste møter for foreldre/foresatte er 

avholdt, og lærerne opplever at stemningen i foreldregruppen er god. De nye 

Aktivitetsplikten, endringen i opplæringsloven §9a er informert nøye om på 

hvert møte. Ledelsen er tydelig på at det å skape et positivt 

skolemiljø/klassemiljø, klarer ikke skolen alene,- uten at de voksne hjemme 

er bevisste på det å inkludere andres barn/ungdommer. 

• Økonomien er noe utfordrende å styre pga midlertidigheten. Det er kostbart 

å ha to lokasjoner og vanskelig å vite om alle ekstrautgifter dekkes,- og når 

refusjoner da eventuelt godskrives. Pr i dag er rektor ikke bekymret for 

økonomien, da det akkurat er kommet info fra UDE om inntekter som gir 

god balanse. 

• Midlertidigheten og flytting fra bygg 1 til bygg 3 og 4 for 1.-4.trinn i 

høstferien har krevd - og krever – mye ekstra arbeid for ansatte og ledelsen. 

Alt er i rute, og rektor er utrolig takknemlig for positiviteten og "driven" i 

ansattegruppen. Etter høstferien starter 1.-4.trinn i de to ferdig rehabiliterte 

byggene 3 og 4. Skoledagen vil da starte med oppstilling ute for alle. De 
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elevene som har vært på morgenåpning på AKS, vil bli fulgt ut til 

oppstillingen av ansatte fra AKS. Lærer henter klassen 8.30, og lærer og 

elevgruppen går til sitt læringsrom. 

• "Ung i Oslo 2018" – en undersøkelse bestilt av Byrådet, i regi av UDE og 

NOVA. Skolen ønskes/forventes med. DS herved informert. 

 

Sak 37/17: Midlertidigheten og bygget. 

  Prosjektleder i Undervisningsbygg, Kristi H. Horntvedt, har laget et infobrev av  

                        15.09.17, som rektor delte ut og ble gjennomlest i møtet. Dette legges ut på skolens 

                        hjemmeside. Prosjektleder har også tidligere laget et infobrev til hvert DS-møte for  

  holde møtet oppdatert om byggeprosessen. Alt er i rute,- også flerbrukshallen! 

 

Sak 38/17: Nytt fra FAU. 

• Første FAU-møte dette skoleåret vil være 25.09 klokken 17.30. 

• Gjenglemte klær-aksjon ble avholdt i forrige uke. Etter god info til foresatte 

ble likevel langt i fra alt hentet. Resten ble tilbudt til salg, og det kom inn ca 

4000 kr, som FAU ønsker at AKS skal kjøpe noe hyggelig for til barna. 

• Enkelte lurer på om man kan få kjøleskap under midlertidigheten til barnas 

matpakker?  

• FAU ønsker å prioritere arbeidet med trafikksikkerheten og skolemiljø 

(forebygge og inkludere). 

 

Sak 39/17: Nytt fra Elevrådet. 

• Erika Ravn-Christensen (10B) er valgt til leder av Elevrådet og Cornelia 

Myhre (9B) til nestleder. 

• Elevrådet vil ha hovedfokus på skolemiljøet dette skoleåret. Blant annet vil 

de ha en bevisst satsing på å inkludere mottakselevene enda bedre (skal 

starte med lunsj sammen i mindre grupper). 

• Operasjon dagsverk (OD) skal være torsdag 2.11.  

• Elevrådet har hatt opplæring. Barbara Piasecka er årets kontaktlærer for 

Elevrådet. 

• Det er flere komitéer som vil gjenspeile Elevrådets satsing. Dette er en fin 

måte å få aktivisert flest mulig elever.  

 

Sak 40/17: Matservering på AKS. Matpenger. 

  Saken var meldt til Eventuelt, men møtet godkjente at saken ble satt opp i møtet  

  som egen sak. Ble lagt frem av AKS-leder: 

  Fra uke 41 og frem til høsten 2019, når AKS skal være i bygg 3 og 4 (sambruk med  

  skolen), vil det ikke være noe kjøkken knyttet til AKS (kun en liten kjøkkenbenk på 

  det midlertidige personalrommet). Det kan derfor ikke serveres mat. AKS-leder vil 

  gå inn for å servere frukt og spør DS om tillatelse til å ta inn matpenger, som er 51  

  kr pr mnd. AKS-leder har klaret dette med UDE. DS godkjente dette enstemmig. 

 

Sak 41/17: Eventuelt. 

  Nytt møte 6.11 (senere endret til 1.11 klokken 17). 

  Neste møte 11.12 klokken 17 (dette kan avlyses, hvis ikke nødvendig). 

                           

 

 

__________________      ______________________ 
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Marianne Bruvoll       Randi E. Tallaksen 

leder                               rektor, referent 

 

 

  

Kopi til Tone Tenfjord, områdedirektør 

Truls Wagener, ass.rektor 

Lars-A. Skari, FAU-leder 

Wenche Svedjan, fung. inspektør 

Grethe Lise Jacobsen, inspektør 

Cecilie Grande Høydahl, fung.inspektør 

Barbara Piasecka, kontaktlærer elevrådet u-trinnet 

Ingebjørg Skogstrøm, TV Utdanningsforbundet 

Siw Alfstad, TV Fagforbundet 

 

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

 

 

 


