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Møteprotokoll for 
DS 

 

 
Til stede: Politikere: Michael Hopstock, leder, Bydelen/H, Erna Kahlbom, Bydelen/SV 

Foresatte: Thorbjørn Nymo (via Teams), Harald Tolleshaug. 
Ansatte: Siver Zangana 
Elever: Vilde V. Jonsdottir Stadheim, elevrådsleder, Embla Wright Mehlum, 
nestleder i Elevrådet. 
 

Forfall:  Vegard Lefdal, Bydelen/V, Anne Førde, ansatt. 
Møtegruppe: Driftsstyret  
Møtested: Uranienborg skole, Finstuen, personalrommet 2.etasje hovedbygget 
Møtetid: 22.09.20 , klokken 16.30 
Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 
Telefon: 22440000 
Vår ref Vår ref 
Arkivkode Arkivkode 
Neste møte Tirsdag 27.10 klokken 17.30, i etterkant av Skolemiljøutvalget (SMU) 
                         

 
Leder tok fra starten av en presentasjonsrunde av Driftsstyret. Han ønsket spesielt 
velkommen de to nye elevrepresentantene Vilde og Embla og Siver (fra AKS) som 
ansattes representant (DS ønsket i siste møte før ferien at det skulle være en representant 
fra AKS i møtet etter AKS-leder Bitte Tolleshaug). 
 

Sak 37/20: Godkjenning av innkalling og saksliste. 
  Godkjent. 
                        
Sak 38/20: Godkjenning av protokoll fra 11.06.20. 
  Godkjent. 
 
Sak 39/20: Informasjoner fra ledelsen. 

• Oppstart av skoleåret har gått fint på alle trinn. Samtidig er det viktig å 
poengtere at smittehensynet er tatt på det høyeste alvor, blant annet gjennom 
ulike starttidspunkt hver morgen for småskoletrinnet, mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet, ulike friminutt og områder i friminuttet å oppholde seg på 
for de ulike trinnene. Vi prioriterte litt ekstra mht første skoledag mht 
1.trinn, spesielt av den grunn at de ikke fikk førskoledag i vår. Det samme 
gjaldt foreldre/foresattmøter: 1.trinn fikk fysiske møter,- en kveld pr klasse. 
Resten av trinnene har vi sett at vi har måttet avvikle disse møtene digitalt i 
høst. Vi har bedt FAU underveis om tilbakemeldinger, slik at flest mulig får 
mulighet til å delta digitalt, mm. Oppstarten har også båret preg av at vi er 
blitt en større skole,- hele 5 elevgrupper mer i forhold til forrige skoleår: 2 
mottaksgrupper, en ekstra klasse (to 10.klasser gikk ut, tre 1.klasser kom 
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inn) og så ble vi bedt om å ta to av vårens 7.klasser fra Skøyen, som ikke 
Majorstuen skole hadde plass til i høst. Disse klassene er blandet med våre 
tre 7.klasser fra i vår, så vi vil ha 5 klasser på dette trinnet i alle tre årene. 
Dette har naturligvis medført mange nye lærere. Rektor jobbet mye med 
dette i vår, da hun ser på dette som noe av det aller viktigste i sitt arbeid: 
Riktige folk på rett plass. Skolen er meget tilfreds med de nytilsatte. Når det 
er sagt, er det blitt fullt og trangt på skolen. Det er nå ikke arbeidsplass til 
alle, og enda har vi undervisningsutstyr lagret eksternt og privat.  
Foresatte har gitt mange positive tilbakemeldinger om oppstarten, hvilket er 
hyggelig. 

• Ny ass.rektor, Lasse Vincent Gulsett, er tilsatt fra 1.09. Han kommer fra 
Tønsbergskolen, flere års ledererfaring derfra. Han vil leder SMU videre. Ta 
godt imot Lasse! 

• Koronatiden har medført betraktelig større fravær av elever og ansatte i høst 
enn ellers. Ledelsen følger dette tett,- både mht faglig og sosial standard for 
elevene, men også mht vikarbruk. Det jobbes mye med å innhente 
lærervikarer som er f.eks lærerstudenter.  
 
 

Sak 40/20:     Økonomi:  
Utfordrende å styre dette kalenderåret, da det skulle skjer store endringer: 
Fra 1.08 er det lønnet en god del flere lærere pga de 5 flere klassene, som 
nevnt over. Samtidig   visste vi ikke hvor mange av årets 8.klassinger som 
ville starte ved KG eller Majorstuen (Skøyen), da de ofte følger venner, og 
vi har sett de siste år at det oftere tilbys plasser ved KG. Vi har, som 
tidligere nevnt, i 2018 og 2019 styrt skolen "på sparebluss" og søkt på ekstra 
midler av ulik slag. Fra i høst har vi sett at vi har kunnet nå Lærernormen. 
Økonomirapporten pr 10.09 tilsier at vi enda er i god pluss: 2,58 %, i 
kroner: 1.813.760. Det hører med til dette at innbetalinger av pc-er ikke er 
kommet med her, som vil være på ca 1,3 mill. Etter innrapportering GSI pr 
1.10 vil vi få tildelt ekstra midler ut i fra det økte elevantallet (55 000-60 
000 pr elev). Alt dette tilsier utfordringen mht økonomistyringen, som tidvis 
nok vil ha pluss og minus. 
Skolen fører de ekstra utgiftene vi har pt pga koronaepidemien (som f.eks 
mye ekstra vikarutgifter) på et eget prosjekt, men har ikke fått tydelig info 
på om vi får noe av dette refundert av kommunen (ifølge 
Kunnskapsministeren er det tildelt ekstra midler til kommunene mht 
skolene). 
 
AKS har egen økonomi grunnet blant annet foreldrebetaling. Pt er øko her i 
minus. 

 
Sak 41/20: Orienteringssak ang Uranienborg skolekorps. 
   Foreldrerepresentant var bedt om å ta opp saken mht korpsets lokaler i DS.  
       
                                   Rektor orienterte:  

Korpset har fått tidlig info om at det skal tilbys lokaler til øving utover 
høsten, når man har oversikten over driften. Dette er nå gjort. 
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                                   Korpset har lager ved skolen, men tidligere nevnte kapasitetsutfordringer 
ved skolen, gjør at korpset nok ikke opplever dette som tilstrekkelig/optimalt, spesielt med tanke 
på de store arealene korpset hadde før rehabiliterinegn av skolen (store deler 
                                   av kjelleren). 
   Skolen er rett og slett sprengt. Vi har hatt konsulent til å sjekke i forhold til 
HMS- hensyn om vi kunne få inn mer skap.el.l, og det er kjøpt inn det som har vært mulig av 
lagringsenheter. 
                                   Fremdeles er det ikke tilstrekkelig plass til lagring for skolens utstyr. 
   Skolen har hele tiden ønsket å kunne tilby korpset det beste for deres 
virksomhet ,og vi ansatte ved skolen synes ikke situasjonen er lett. 
                                                                                                      
                                                        
             DS uttrykte at de ville korpsets beste og mente saken tydelig viser at skolen 
er fylt opp mer enn den har kapasitet til. Foreldrerepresentant Nymo vil følge saken videre i FAU. 
 
                                  DS-leder foreslo å sette opp en sak til neste møte som gikk på skolens 
kapasitetsproblemer, uavhengig av korpsets situasjon.  
                                  DS-møtets medlemmer ga leder full tilslutning. 
           

 
 

Sak 42/20: AKS sine hentetider (meldt av foresattes representant) 
    Pga korona og smittehensyn er det satt opp kun to hentetider for barna på 
AKS: 15.30 og 16.30. 
   Da noen foreldre har reagert på dette, tok representanten det opp med rektor, 
som så forhørte seg med AKS-leder for å få tilstrekkelig bakgrunn for saken. 
                                   For å redegjøre nøyaktig for dette, valgte rektor å sette dette opp som en sak 
i DS: 
 
                                   Dette handler om økonomi (se vedlegg fra AKS-leder). 
                                   Siver, ansatt ved AKS, redegjorde for vedlegget fra AKS-leder, som ble delt 
ut i møtet. 
 
                                   Foresattes representant uttrykte at han opplevde at foresatte etter hvert hadde 
vist forståelse for saken, og at de nå var inneforstått med tidspunktene. 
                                   Representanten takket videre for nøyaktig begrunnelse. 

  
              
 

Sak 43/20: Nytt fra Elevrådet. 
• Vilde er valgt til elevrådsleder for året, og Embla som nestleder. 
• Det er opprettet ressursbank og jobbes videre med det (elever som har ønske 

om å bidra innen et felt til beste for elevmiljøet, selv om de ikke sitter i 
Elevrådet. I fjor hadde skolen opp til 30 ungdommer i Ressursbanken) 

• Elevrådet vurderer å innføre en form for "Vaffelmandag". De har også 
mange gode ideer for skoleåret, men dette vil de drøfte med Elevrådet først. 

• Elevrådsleder informerte om at Elevrådet ved Urra valgte å ikke 
arrangere/delta i OD (=Operasjon Dagsverk) i år pga smittehensyn. 

• Rektor minnet om elevrådets gode innsats under korona-perioden mht å 
ivareta kontakten med medelever. Samtidig fremhevet hun betydningen av å 
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gi elevene en stemme og ha troen på at de fikk involvere seg i skolen. 
Elevene har mange gode tanker om hva som er bra for en skole, som vi 
voksne ikke alltid kommer på selv. 

• DS ved Urra uttrykte tydelig at de heier på Elevrådet! 
       
Sak 44/20: Nytt fra FAU. 

• FAU har uttrykt stor tilfredshet med covid19-perioden fra skolens side. Det 
er mange takknemlige foreldre. 

• FAU tok på siste møtet opp foreldremøtene, virket som fornøydhet rådde. 
• Rektor informerte om at hun tidlig i høst i møte med FAU-leder og nestleder 

hadde tilbudt foresatte å leie et skolelokale til klassefest i løpet av skoleåret, 
etter avtale. En ettermiddag/kveld til hver klasse. Dette hadde hun gjentatt i 
telefon til FAU-leder rett i forkant av FAU-møtet, da det kunne være et 
alternativ i koronatiden til at foreldreinitert URRA-klubb for hele 
mellomtrinnet naturlig ikke kan avvikles pt. 

• Korpssaken. 
  
 
Sak 45/20: Eventuelt. 
             Nytt møte avtalt tirsdag 27.10. Tidspunkt 17.30, hvis SMU har anledning til å a 
møte i forkant, klokken 16.30. 
 
                        
 
 

 
 
    
                           
_________________      ______________________ 
Michael Hopstock, leder                Randi E. Tallaksen 
leder                   rektor, referent 
 
 

  
Kopi til Trond Karlsen, grunnskoledirektør i område 1 

Lasse V. Dalsett, ass.rektor 
Lars-A. Skari, FAU-leder 
Lars-André Dalseth, inspektør m-trinnet 
Marianne E. Osnes, inspektør s-trinnet 
Cecilie Andersen, inspektør  
Lidia Rahmanina, AKS-leder 
Barbara Piasecka, kontaktlærer elevrådet u-trinnet 
Mia Gorset, varaTV Utdanningsforbundet 
Montadhar Saleem, TV Fagforbundet 
 
Tina Birkeflot, HR/adm.sjef,  – til arkiv 
 
 

 


