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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: 24.09.19 , klokken 16.30 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 22.10, samme tidspunkt. 

 

 

 

Sak 25/19: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent. 

                        

Sak 26/19: Godkjenning av protokoll fra 07.05.19. 

  Godkjent. 

 

Sak 27/19: Informasjoner fra ledelsen. 

• Det har vært en svært positiv oppstart ved "Nye Urra". Den offisielle 

åpningen av skolen og flerbrukshallen 21.08 ble en flott dag, med offisielle 

gjester, taler, elevinnslag og ansattes band. Både politikerne, direktørene og 

samarbeidspartnere som var til stede, ga en fin tilbakemelding på dagen. 

God stemning på skolen blant elever, ansatte og foreldre/foresatte. 

• Nytt bygg krever klokt forvalteransvar og andre og nye hensyn enn 

tidligere (f.eks pr i dag låst helt av etter 16.30, mer sikkerhet). 

• Årets Elvelangs blir utvidet etter rektors initiativ overfor bydelsdirektøren. 

Minner om datoen 17.10, og at opplegget står i Oslo kommunes program 

for Oslo som Miljøhovedstad. FAU melder om at de bistår med ansvar fra 

foreldregruppen på høstens 8.trinn. Tema er i år "Vann". Skøyen og 

Majorstuen skoler er også med i år, og bydel Frogner har foreslått åpning 

av årets Elvelangs ved Frognerbadet. Elevrådsleder Felicia Bemer 

Korsvold holder åpningsappellen, 5.trinn danser Blime-dansen. Vår skole 

har samme løype for våre innslag og utstillinger som tidligere (fra 

Bymuséet og ned til Drammensveien ved Skøyen). 
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• Årets foreldremøter er gjennomført (siste i kveld). Flere av disse skulle vi 

ønsket større oppmøte på, og rektor vil i samarbeid med FAU-ledelsen se 

på hva vi sammen kan gjøre for dette. 

 

 

Sak 28/19: Økonomi. 

  Fremdeles er det røde tall i regnskapet, men noe bedre. Pr 10.09 var vi på ca -290 

000. (til sammenlikning var 10.08: -405 000 og vårens månedsresultat dårligere. 

Rektor har på hvert DS-møte de siste 1,5 årene informert 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, -  gå i minus på budsjettet har ikke nåværende rektor opplevd 

før). 

 Så, 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. 

 

Rektor ga uttrykk for utfordringene 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. 

 

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 var blitt et merforbruk. 

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

 

Sak 29/19:      Skoletur 10.trinn/foreldredrevet tur. 

 Rektor redegjorde for historikken rundt 10.klasseturer til Polen: 

 Opprinnelig foreldredrevet tur, men innvilget permisjon i skoletiden. Foreldre 

betalte for sine barn. Av og til lærer med. 

Skolen/FAU laget en form for samarbeidsavtale for noen år siden (FAU-leder Tom 

Flattum). Rektor og FAU-leder så betydningen av turen, men også utfordringene. 

Dette ble gjennomført ok, men har fremdeles store utfordringer: 

• Ikke alle foreldre har økonomi til turen 

• Enkelte foreldre ønsker ikke denne turen pga innholdet 

• Ikke alle elever blir med (ikke samhold, oppleves stigmatiserende for 

enkelte) 

• Ikke alltid mulig å få med lærere 

• Reglene etterleves ikke av flere elever (selv om de er signert av elever og 

deres foresatte i forkant, for å få innvilget permisjon). 

 

Skolen kan av ovennevnte grunner ikke se at det er riktig å bruke skoletiden til en 

slik tur fremover. Rektor har selv stått på for denne turen, da innholdet går rett inn i 

skolens visjon mht holdningsarbeidet, men ser nå at andre muligheter må sjekkes, 

så lenge ikke f.eks dugnadsinnsats medfører at turen blir "gratis" og at alle blir med. 

 

 DS drøftet saken, og fra flere hold ble det uttrykt forståelse for dette og foreslo 

turer der man f.eks ikke hadde tilgang til alkohol. 

Ansatt i møtet sluttet seg til skolens saksfremlegg og styrket dette ved å understreke 

forhold ved Polen-turene. 
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Sak 30/19: Nytt fra Elevrådet. 

• Frokost for de nye 8.trinnselevene ble avholdt i nye Bessa i regi av 

Elevrådet ungdomstrinnet i slutten av august. Elevrådet informerte da om 

sitt arbeid, og enda flere enn tidligere meldte seg interessert mht 

elevrådsarbeidet og/eller ressursbanken. 

• Det har vært avholdt to elevrådsmøter i forkant av valget. Felicia Bemer 

Korsvold (10B) er valgt som elevrådsleder, og Karen Nakamoto Byberg 

(9B) er valgt som nestleder. 

• Skolegensere er avtalt. Da tilbudet ikke er kommet ut til alle de yngste, vil 

elevrådet sørge for å forlenge fristen. 

• Operasjon dagsverk er torsdag 31.10. Ebba S. Falster er skolens 

prosjektleder for OD. Hun har informert om prosjektet i alle klasser fra 8-

10. Plakater settes opp. Det vil sendes info til FAUs nestleder, som legger ut 

på facebooksiden til "Hurra for Urra". I år går pengene til ungdom i Kongo. 

• Det vil bli kurs for nye elever i elevrådet 26.09. Kurset er 3-timers. Barbara 

Piasecka er elevrådets dyktige kontaktlærer. 

• Det er også nytt elevrådsmøte 26.09. 

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

mye på en til nå kort høst! 

   

   

   

Sak 31/19: Nytt fra FAU 

• URRA-festivalen i regi av to fedre i FAU 7.09. Over 500 billetter ble 

solgt. Vellykket! 

• FAU sliter med å få i gang trafikkvaktordningen. 

• Natteravnordningen. Flere melder seg på enn tidligere. Flott! 

• SMU ble etterspurt. 

• Politiet på forebyggende Majorstuen er dyktige. Supert at vår kontakt, 

Nils-Tore Halleråker, kommer på hvert foreldremøte på ungdomstrinnet. 

• Gleder over at utestedet "Sirkus" i Bygdøy Allé er stengt. 

 

   

   

 

Sak 32/19: Eventuelt. 

• Ingen saker. 

• Neste møte: 22.10 klokken 16.30. 

 

 

 

 

   

     

 

                           

_________________      ______________________ 
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Heidi Fuglesang, leder                Randi E. Tallaksen 

leder                   rektor, referent 

 

 

  

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 

Ingebjørg Skogstrøm, TV Utdanningsforbundet 

Siw Alfstad, TV Fagforbundet 

 

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

 

 

 


