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Til stede: Politikere: Heidi Fuglesang, Bydelen/H, leder, Anne-Louise Christiansen, 

Bydelen/Frp. 

Foresatte: Kristin Maltau, Marthe Kolsrud Rønning. 

Ansatte: Bitte Tolleshaug 

Elever: Erika Ravn-Christensen, Kristin Viken Taksdal. 

 

Forfall:   Jørn Boretti, Bydelen/A, Anne Førde, ansatt. 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid: 29.05.18 , klokken 16.30 

Referent: Randi Elisabeth Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Avtales mellom DS-leder og rektor ved skolestart i august-18 

 

 

 

Sak 32/18: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Godkjent.  

                         

Sak 33/18: Godkjenning av protokoll fra 17.04.18. 

  Godkjent. 

           

Sak 34/18: Informasjon fra ledelsen. 

• 1.klasse-inntaket for høsten: Det er tatt inn noe over 60 elever fra skolens 

inntaksområde, alle barn som er folkeregistrert innen området vårt har fått 

plass. Det har vært stor søknad fra områdene utenfor, spesielt fra Ruseløkka 

skole (antakelig grunnet byggeprosessen der). Det blir tre fulle førsteklasser 

fra høsten. Førskoledager er 5.og 6.juni. 

• Personalkabalen for neste skoleår: Det vil bli noen endringer, av ulike 

årsaker. Ledelsen må hele tiden se på hva som er best for elevene,- ut i fra 

en helhetsvurdering. Skolens ledelse er glad for at de aller fleste lærerne blir 

ved skolen, til tross for den ekstra belastningen en byggeprosess er for alle 

ansatte.  

• Høstens "Elvelangs":  Vi har plan for datoen torsdag 11.oktober til dette. 

Tema er "Bærekraftig utvikling". 

• Skriftlig eksamen for 10.trinn: Gjennomført ok, siste er onsdag 30.mai. 

• Uranienborg skoles satsing til Kunnskaps- og integreringsdepartementet: 

Redaktør av planlagt hefte som departementet ønsker å forfatte, kommer til 

Urra i morgen for å samtale/intervjue rektor og en lærer (prosjektleder fra 
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DEMBRA). Tema er skolens satsing frem mot Benjaminprisen og arbeidet 

etter. Vår skoles satsing og alle tiltakene er vi informert om at vil legge 

føringer for innspill som hentes fra de øvrige "Benjamin-skolene".  

• Det er nå kommet utkast til "Retningslinjer for bruk av kameraovervåkning i 

Osloskolen". (Vedlagt)  

    

Sak 35/18: Vurdering på barnetrinnet 

Lærerne på barnetrinnet har jobbet med ulike modeller som kan være 

hensiktsmessig mht hva som skal publiseres til foreldre (skriftlig vurdering), og hva 

som skal tas i Elevsamtalen og Utviklingssamtalen. Det skriftlige publiseres i It´s 

learning. 

Et enstemmig FAU ønsket noe skriftlig å forholde seg til. 

For skolen er det viktig at det blir en modell som foresatte leser, samt at lærerne ser 

det som et nyttig verktøy i vurderingsarbeidet og i det viktige samarbeidet 

skole/hjem. 

Skolens MBU og ledelsen er enige om en modell for 1-4 og en for 5-7. Vi prøver 

dette, og vil så evaluere, - både i lærergruppen, elevgruppen og i foreldregruppen. 

 

Sak 36/18: Skolens ordensreglement. 

  Elevrådene, lærerne og SMU har gjennomgått sist vedtatte ordensreglement for  

  skolen  og kommet med forslag til noen endringer. 

  DS gjennomgikk disse og diskuterte noen punkter. 

  Til vedtak: Nytt ordensreglement gjeldende fra 5.juni er enstemmig vedtatt. 

     

  Lærerne gjennomgår dette i alle klasser og henger opp i alle læringsrom.  

    

Sak 37/18: Nytt fra Elevrådet: 

• Elevene i Elevrådet har delt inn grupper for å finne måter å tjene penger på 

til Elevrådet, slik at man kan sette i gang flere gode saker for elevmiljøet. 

• Elevrådet jobber nå med neste skoleårs valg. Ulike modeller vurderes. 

• Elever fra u-trinnets elevråd har vært i 7.klassene og fortalt om hvordan det 

er å være elev på u-trinnet. Det kom flere spørsmål etterpå, så de vil vurdere 

neste år og be elevene sende inn spørsmål på forhånd. På den måten får flere 

elever "kommet til ordet" i klassene. 

• Det planlegges avslutning i URRAs skolegård for 10.trinn, onsdag 20.juni. 

• URRA-stafetten kan bli vanskelig i år,- elevrådet ser på det sammen med 

gymlærer Barbara. Tautrekkingen ser de kanskje kan bli aktuelt.  

   

 

Sak 38/18: Nytt fra SMU 

• Forrige møte gjennomgikk ordensreglementet og kom med innspill (som ble 

lagt frem under sak 36/18 i dagens DS) 

• Drøftet sikker skolevei. SMU tar dette på alvor og holder kontakt med 

bydelsutvalget om f.eks vedtatt – men ikke gjennomført – skilting mht 

fartsgrense forbi skolen. 

• Aktivitetene på AKS har vært drøftet. Dette vil tas til FAU. 

• SMU er opptatt av inkludering av elevene på ungdomstrinnets 

mottaksgruppe. Da skolen ikke skal ha mottaksgruppe kommende skoleår 

(pga plassmangel ved Fernanda Nissen), men Uranienborg ferdig 
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rehabilitert vil kunne ha plass til en mottaksklasse og en 

alfabetiseringsgruppe, tar SMU opp saken igjen våren 2019. 

• SMU tar på alvor informasjonen gitt ang flere elevers uakseptable språkbruk 

og vil oppfordre FAU og Elevrådet til å følge opp en holdningskampanje. 

Skolen har sine rutiner innen feltet. SMU ber om at klassemøtene har fokus 

på dette fremover. Det må kontinuerlig jobbes med. Rektor tiltrådte dette og 

påpekte at skolen ikke får til dette uten bistand fra foreldre/foresatte. 

 

Sak 39/18: Nytt fra FAU 

• Stort engasjement rundt trafikksaken. 

 

Sak 40/18: Trafikksaken. Info fra DS-leder.  

Bydelsdirektøren er på saken og følger opp Bymiljøetaten på hvor saken står.  FAU 

presser også på for å få skiltingen på plass. 

 

Sak 41/18: Nytt om byggesaken. 

  Ny info fra prosjektleder Kristi H. Horntvedt delt ut til medlemmene av rektor. 

  Denne er også lagt ut på skolens hjemmeside. 

  Det er viktig beskjed mht at taket på flerbrukshallen blir startet på. 

  Den gledelige summen av skrivet: Både rehabiliteringen og flerbrukshallen er i  

  rute, - ja til og med ligger det an til å kunne bli ferdig før tiden. 

     

Sak 42/18: Eventuelt. 

  Nytt møte vil bli avtalt mellom DS-leder og rektor i august, ut i fra eventuelle  

  saker som dukker opp. 

  I utgangspunktet ser vi medio september som aktuelt. 

   

 

                           

_________________      ______________________ 

Heidi Fuglesang, leder                Randi E. Tallaksen 

leder                   rektor, referent 

 

 

  

Kopi til Brynhild S. Farbrot, områdedirektør 

Truls Wagener, ass.rektor 

Lars-A. Skari, FAU-leder 

Elin Håkonsen, inspektør m-trinnet 

Grethe Lise Jacobsen, inspektør s-trinnet 

Cecilie Grande Høydahl, fung.inspektør s-trinnet 

Barbara Piasecka, kontaktlærer elevrådet u-trinnet 

Ingebjørg Skogstrøm, TV Utdanningsforbundet 

Siw Alfstad, TV Fagforbundet 

 

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

 

 

 


