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Protokoll DS 

 

 

Til:  Politikere: Michael Hopstock, leder, Bydelen/H, Vegard Lefdal (forfall) 

Bydelen/V, 

 Erna Kahlbom, Bydelen/SV,. 

Foresatte: Lars-A. Skari, foresatt, Thorbjørn Nymo (forfall), stedfortreder Maria 

Strand deltok.  

Ansatte: Anne Førde, Siver Zangana (forfall), stedfortreder Jørn Nordal deltok.  

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

Ass.rektor: Lasse V. Gulsett 

 

 

Fra: Randi E. Tallaksen, rektor 

Møtegruppe:   Driftsstyret (DS) 

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

Møtetid: 19.01.2021 17:00 

Saksbeh.: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Doc nr 

Arkiv Arkivkoder 

 

 

 

Sak 01/21:     Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjennes. 

 

Sak 02/21: Godkjenning av protokoll fra 08.12.20. Godkjennes.  

 

Sak 03/21: Informasjoner fra ledelsen (blant annet smittevern, RØD sone).  

Smittevern: Skolen er fortsatt på rødt nivå på ungdomstrinnet og gult nivå på 

barnetrinnet. På rødt nivå er nå ungdomstrinnet delt inn i mindre kohorter og de har 

annen hver dag hjemmeskole og fysisk tilstede på skolen. En del digital 

undervisning. Det spørres om hvordan lærerne har det i smittesituasjonen. Det 

svares at det er lite bekymring om smitte blant de ansatte. Krevende å være lærer 

under rødt nivå. Skolen er spent på pressekonferansen neste dag mht hva skjer 

videre i Oslo kommune, med fokus på skoler.  

                       Holocaustdagen 27.01 markeres ved skolen i år, som de siste årene. FN-flagget 

heises og klokken 9 vil alle elever få en digital markering felles i anledning dagen. 

Alle klasser vil så i løpet av dagen ha ulike undervisningsopplegg ang dagens 

bakgrunn og innhold, tilpasset trinnet. 

  

Sak 04/21:      Budsjett 2021. (Økonomivedlegg var sendt ut i forkant. Selve budsjettet ble 

delt ut i møtet).  Til godkjenning. Rektor gjennomgikk ulike budsjettposter. 

Utgifter til vikarer under Korona-pandemien fremheves. Det er satt av en del midler 

til kompetanseheving hos personalet og også til personalseminar (om mulig). I 
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budsjettet er det lagt til grunn at vi er under korona-restriksjoner frem til sommeren 

2021, og at vi kan ha skole som "normalt" fra august ut skoleåret. Det stilles 

spørsmål til om skolen har noen prioriteringer som det satses på i budsjettet. Rektor 

svarte at vi tilstreber å ha så høy lærertetthet som mulig og kompetanseheving blant 

personalet og henviste til siste del av utsendt økonomivedlegg der prioriterte 

satsinger er ført opp. Det er også prioritert innkjøp av elev pc-er til 7.trinn etter 

nyttår og 8 ipads til hver klasse på 1.-4.trinn mht stasjonsundervisning (ipadene ble 

fakturert på slutten av 2020). 

 Rektor informerte videre at det vanligvis i løpet av året vil komme diverse ekstra 

tildelinger, og at det da vil prioriteres å sette disse på lønn og IKT. Dette er de store 

utgiftene. 

 Vi håper at det mindreforbruket vi har fra 2020 vil overføres til 2021-budsjettet, 

slik som det til nå har vært gjort (en liten usikkerhet kan ligge i pandemien og 

ekstrautgifter for alle mht denne). 

  

Til vedtak: Budsjettet godkjennes enstemmig av DS.  

 

 

Sak 05/21:      Problemer med trangbodd skolebygning (vedlagt brev sendt UDA og politisk 

av DS-leder) Brev er sendt til byrådsavdelingen og riktig utvalg i bystyret og 

utdanningsetaten. Det avventes svar. Det er informert om at søknader må være inne 

innen 1.05. FAU følger opp saken. 

 

Sak 06/21:      Resultater fra Elevundersøkelsen 2020 for 5.-10.trinn, gjennomført des.-20. 

Assisterende Rektor la frem resultater fra undersøkelsen, og møtet stoppet opp ved 

noen av punktene. Skolen har valgt uten noen fokusområder herfra, som vi ser vi 

må ha større fokus på i det videre arbeidet. Disse er nedfelt i utkastet til Strategisk 

plan for 2021. Dette er for eksempel; elevmedvirkning, tilbakemeldinger som gir 

økt læring og praktisk og variert undervisning og arbeid med forståelse hos elevene 

med å forstå hvorfor og nytten av det de lærer på skolen.  

 

Sak 07/21:      Strategisk plan 2021. Foreløpig utkast ble gjennomgått og drøftet i møtet (utkastet 

var sendt ut i forkant av møtet). Noen spørsmål og klareringer underveis. Mer fokus 

på regning fremover. Har vært mye fokus på lesing i en lengre periode frem til nå, 

og de risikoreduserende tiltakene har virket.  Elevrådet opplever at motivasjonen 

har vært dalende grunnet hjemmeskolesituasjonen. Utkastet til Strategisk plan for 

2021 godkjennes foreløpig. Rektor ønsker å få inn systematisk flere innspill fra 

ansatte i prosessen. Det skal være møte med storteamlederne denne uken i den 

hensikt, samt muligens et ekstra MBU før planen for 2021 formelt godkjennes og 

sendes inn til UDA. Rektor sender de eventuelle endringer som kommer til og 

sender medlemmene i DS. Hvis ikke disse endringene er av betydelig art, ønsker 

DS da å godkjenne Strategisk plan for 2021 digitalt i korresondanse med rektor.  

 Det ble uttrykt tilfredshet med prosessen mht evaluering av fjorårets plan i ulike 

fora, inklusive i DS. 

                        

 Til vedtak: Strategisk plan for 2021 godkjennes enstemmig. 

                                                 

Sak 08/21: Nytt fra Elevrådet.  

Har hatt styremøte i elevrådet. Skolegenserkomiteen er i gang. Elevrådet sier at de 

ønsker at 1. og 2. klasse skal ha undervisning der de lærer om hva overgrep og vold 
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er, slik at de kan si ifra om dette dersom de opplever det selv. Rektor forteller at 

dette er tema på 2. trinn. og nylig kommunisert ut rundt dette. Flere elever ønsker å 

lære mer om økonomi. På 10. trinn er det tema med personlig økonomi i 

matematikk. Det er her de kan lære mer om dette evnt.  

  

Sak 09/21:  Nytt fra FAU  

  Trafikksaken rundt skolen: FAU fortsetter å følge opp dette videre, da 

tilbakemeldingen som kom fra Bymiljøetaten ikke falt i god jord. Det har vært befaring uten å 

informere skolen, foreldre eller DS i forkant.  

Det planlegges for delvis 17. maifeiring, men uvisst i hvilken grad dette blir.  

FAU tar opp i neste møte dette med at det er mange elever som kommer for sent til 

skolen på morgenen.  

 

Sak 10/21:      Eventuelt. Intet.  

                         

   

 

Randi E. Tallaksen, rektor og saksbehandler 

 

 

 

Kopi sendes til: 

 

Grunnskoledirektør  

Skolens øvrige ledelse: Marianne E. Osnes, Lars-André Dalseth, 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 

 

 

                                                                                          

 

    

   

 

 

  

 


