Oslo kommune
Utdanningsetaten
Uranienborg skole
Møteprotokoll for
DS

Til stede:

Politikere: Heidi Fuglesang, Bydelen/H, leder, Anne-Louise Christiansen,
Bydelen/Frp, Birgitte Lange, Bydelen/H (vara).
Foresatte: Kristin Maltau, Marthe Kolsrud Rønning.
Ansatte: Bitte Tolleshaug, Anne Førde
Elever:Kristin Viken Taksdal.

Forfall:
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Referent:
Telefon:
Vår ref
Arkivkode
Neste møte

Una Alsos, elev.
Driftsstyret
Uranienborg skole, møterom 2.etasje adm.bygget
27.11.18 , klokken 16.30
Randi Elisabeth Tallaksen
22440000
Vår ref
Arkivkode
Tirsdag 15.01.19 klokken 16.30

Sak 52/18:

Godkjenning av innkalling og saksliste.
To saker meldt til eventuelt.
Godkjent.

Sak 53/18:

Godkjenning av protokoll fra 09.10.18.
Godkjent.

Sak 54/18:
•

Informasjoner fra ledelsen.
Ny inspektør, Lars-André Dalseth, starter 1.01.19, med tilhold Fernanda Nissen
frem til sommeren. Hovedansvar 5.-7.trinn.
I flerbrukshallen har ledelsen, kroppsøvingslærer, HVO og tidligere ledelse (alle
invitert, ex- inspektørene Grethe Lise Jacobsen og Svein Søvde ble med) vært på
første befaring. Dette er vi enige om blir bra. Skolen vil ha Flerbrukshallen til
disposisjon hverdager frem til klokken 16,- BYM (=Bymiljøetaten) overtar så og
bestemmer hvem som får leie. Skolen kan, i god tid før hvert skoleår, søke BYM
om å disponere eventuelle kvelder, ved helt spesielle anledninger (som f.eks
vitnemålutdeling). Det vil være adskilte lagringsrom til utstyr for skole/eksterne
leietakere.
Det er tid for innskrivning av neste års 1.klassinger. I Uranienborg skoles
inntaksområde er det meldt om 115 kommende elever. Vi har skoleplass til tre
klasser med til sammen 84 elever. Erfaringen tilsier at det skjer en del flytting ut av
byen og til utlandet før skolestart, slik at alle i området får skoleplass hos oss.
Fungerende sosiallærer Marie Behrens er saksbehandler for inntaket.

•

•

Utdanningsetaten
Uranienborg skole

Besøksadresse:
Briskebyveien 7
0259 OSLO

Telefon: 22 44 00 00
Telefaks: 22 55 64 50

Org.nr.: 974590328

uranienborg@ude.oslo.kommune.no
www.uranienborg.gs.oslo.no
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•

Sak 55/18:

Skolen vår har en visjon om å være en inkluderende skole, og vi appellerer
foreldre/foresatte og samarbeidspartnere i lokalmiljøet om å støtte opp om dette. Vi
har dessverre i høst erfart noe negativ omtale i form av ryktespredning (også
digitalt) av enkelte elevgrupper og enkeltelever. Skolen vil ta initiativ til dialog med
FAU-ledelsen rundt dette, - på generell basis (uten å ta opp navn). DS uttrykte
støtte overfor dette.
Økonom pr i dag.
Siste økonomirapport kom 10.10 og viste dessverre fremdeles røde tall, ca -1mill.
Som DS har vært fortløpende informert om, er vår skole rammet av den nye
ressursfordelingsmodellen som Byrådet innførte fra dette kalenderåret. Uranienborg
gikk ut av 2017 med 312 000 kr i merforbruk. Så ble skolen tildelt nær 2 mill
mindre for 2018 enn i 2017. (I tillegg kommer at vi fikk flere elever). Skolen har da
likevel klart å spare inn, - som ovennevnte viser. Rektor og økonomimedarbeider
følger skolens økonomi tett. Vi må dessverre anta at vi ikke klarer å nå 0, selv om
vi styrer mot det. (Minner om at vi forrige måned hadde – 1,6 mill.)
I tillegg er det utfordrende økonomisk med skole ved to lokasjoner, og ved det å
ikke ha plass til hele personalet samlet ved spesielle anledninger. Vi ser også at det
blir flere utgifter, som vi ikke alltid kan være sikre på at UDE dekker (såkalte
"pukkelutgifter").
Det er lønninger og innkjøp/fornyelser mht pc-parken som trekker, og som er
områdene man har jobbet bevisst for å se muligheter til å spare inn. Alle elever som
har krav på spesialundervisning og/eller assistent har og skal ha det.
Ny ass.rektor og rektor gjennomgår ansattes arbeidsavtaler.
Vi imøteser neste års budsjett med spenning.
Skolens budsjett for 2019 skal godkjennes i neste DS (januar).
DS vil følge økonomien enda tettere neste kalenderår mht gitte bevilgninger.
Tas også til FAU.

Sak 56/18:

Strategisk plan 2018 (var vedlagt innkallingen). Evaluering.
DS gikk nøye gjennom årets plan og satsinger. Drøftinger og flere spørsmål fra
foresatte og politikere ble avklart med ansatte og rektor.
Innspill kommet fra storteamlederne forrige uke ble tatt med.
Tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet hadde i MBU 26.11 ikke hatt kommentarer.
Enighet i DS om at gjennomgangen hadde vært nyttig, og at arbeidet mot
mobbing/utestenging, lesesatsingen, satsing på ytterligere elevmedinnflytelse og
arbeidet med enda bedre tilbakemeldinger til elevene for å oppnå mer tilpasset
læring for hver enkelt, fortsetter.
Innspillene tas med inn i formulering av neste års plan, som sendes ut til DS i
forkant av neste DS. I det møtet skal Strategisk plan for 2019 godkjennes.

Sak 57/18:

Resultat av Foreldreundersøkelsen (sendt ut i forkant av møtet):
• Ca 49% har besvart. For liten prosent.
• DS gjennomgikk resultatet og drøftet ulike områder.
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Sak 58/18:

Nytt fra Elevrådet v/Kristin:
• "Å lære av de beste". URRAs elevråd har invitert de to siste års vinnere
av Elevrådsprisen til URRAs elevrådsseminar i januar.
• Elevrådsrepresentanter opplever det utfordrende å representere klassen,
da det er få som kommer med saker.
• Elevrådsrepresentanter har vært på elevrådsseminar med tema "Psykisk
helse". Elevene ønsket mer fokus på dette temaet.
• Ønsker om leksehjelp på 8.og 9.trinn.
• Nestsiste dag før juleferien vil Elevrådet servere grøt til alle
ungdomsskoleelever (etter julesamlingene i kirken/på skolen).
DS berømmet skolens elevråd for mye initiativ og vilje til å ta fatt!

Sak 59/18:

Nytt fra SMU
Fremdeles har medlemmene ikke mottatt referat.
Enighet om at SMU starter med friskt mot i 2019 med ny leder, ass.rektor
Håkon Koss.

Sak 60/18:

Nytt fra FAU
Viktig at FAU-møtet blir spisset mer til enkelte, få saker. Foreslått:
• Økonomi for skolen (FAU og DS vil i 2019 vurdere reaksjonsformer mht
den nye ressursfordelingsmodellen, gjerne sammen med andre skoler som
også opplever at det er umulig å budsjettere for en forsvarlig drift).
• Språkbruk
URRA stiller nå som natteravner (takk til nestleder Kristin, som har stått på her!)

Sak 61/18:

Eventuelt.
• Det er kommet nye forskrifter for AKS. AKS-leder orienterte.
• Ordensreglene gjelder både for AKS og skolen, og det er spesifisert
tidspunkt frem til 16.30 i overskriften. Møtet ønsket redigering mht
mobilbruk på AKS, slik at det enda tydeligere fremkommer at dette ikke er
akseptabelt. Enighet om at DS-leder, AKS-leder og rektor redigerer.
• Nytt møte tirsdag 15.01.19 klokken 16.30.

DS-leder og rektor takket for godt og positivt samarbeid gjennom 2018!
Alle parter i DS oppleves å inneha en positiv tilnærming til det viktige arbeidet med elevene,
samtidig som de utviser stor forståelse for skolens situasjon,- både innen læringsmiljøet og
økonomi.
God jul og godt nyttår til alle medlemmer ble ønsket!
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_________________
Heidi Fuglesang, leder
leder

Kopi til

______________________
Randi E. Tallaksen
rektor, referent

Brynhild S. Farbrot, områdedirektør
Håkon Koss, ass.rektor
Lars-A. Skari, FAU-leder
Lars-André Dalseth, påtroppende 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

