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Protokoll til DS 

 

 

Til:  Michael Hopstock, leder, Bydelen/H, Vegard Lefdal, Bydelen/V, Erna Kahlbom, 

Bydelen/SV, Lars-A. Skari, foresatt, Thorbjørn Nymo, foresatt 

Ansatte: Anne Førde, Siver Zangana 

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

Ass.rektor: Lasse V. Gulsett 

 

Fra: Randi E. Tallaksen, rektor 

Møtegruppe:   Driftsstyret (DS) 

Møtested: Teams 

Møtetid: 13.04.2021 17:00 

Saksbeh.: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Doc nr 

Arkiv Arkivkoder 

 

 

 

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

 

Sak 22/21: Godkjenning av protokoll fra 16.02.21 (vedlagt). Godkjennes 

 

Sak 13/21: Informasjoner fra ledelsen  

 Økonomirapporten for april ikke klar. Aktuelle punkter vil bli ettersendt.  

 Rapporten kom pr 15.04: Skolens regnskap er med 4, 01% i overskudd, tilsvarer ca 

1,6 mill. 

 (Pc-ene til årets 7.trinn med dataskap, tilsvarende ca 0,5 mill, er da ikke betalt). 

 

Skolen jobber i disse dager med nyansettelser for neste skoleår. Flere lærere går ut i 

barselpermisjon i løpet av kommende skoleår. 1. mai kommer det en ny inspektør 

for mellomtrinnet, hun heter Tine Borg.  

 

I disse dager driver skolen med inntaket til høstens 1. klassinger. Det har vært 

tidligere, og skjer på flere trinn fremdeles, flere tilfeller der foresatte har oppgitt 

feilaktig adresse i Uranienborgs skolekrets, og som ikke rettmessig har krav på 

plassen, da de egentlig ikke har bostedsadresse i skolekretsen. Skolen undersøker 

det som er mulig, men dessverre er ikke alt mulig å gjøre for skolen her. 

 

 Tilsyn av Statsforvalteren avholdt mht elevenes krav på et godt skolemiljø for 

skoleeier, Uranienborg skole var med som pilot.  

  

 Overgang fra barnetrinn til ungdomstrinn: Skolen har en overgangsplan for dette 

viktige arbeidet, og vil i år spesielt sette inn en del ekstra miljøtiltak, for å trygge 
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elevene i overgangen. Det er litt ekstra krevende å få til i disse dager, da fysisk 

oppmøte og blanding av elever begrenses. Skolen har en miljøterapeut som likevel 

får til en del fysiske trivselskvelder/ettermiddager for 7. trinn. Miljøterapeuten er 

finansiert av prosjektet «Trygge og varme ungdomsskoler», som rektor søkte midler 

på – og mottok 200 000kr.  

  

  

Sak 14/21:      Skolens trangboddhet fremover v/DS-leder  

 Svaret fra bydelsavdelingen vedlegges protokollen som sendes ut.  

 DS var tydelige på at det må være en tverrpolitisk enighet om dette.  

  

 Thorbjørn, foresatt: Hva kan FAU bidra med? DS-leder kontakter Thorbjørn og 

FAU-leder ang. Saken. Hastesak. 

 

Sak 15/21:      Koronasituasjonen 

 Den nye smittevernveilederen til skolene anbefaler mindre kohorter. Fra 20 elever 

til 15 elever. For Uranienborg skoles del, ville dette ha medført langt mer 

hjemmeskole på elevene, da vi allerede strever med for få klasserom til de 

kohortene vi allerede har. FAU og skolens tillitsvalgte, verneombud og elever 

ønsker at vi fortsetter som før hjemmeskoleperioden til ungdomsskolen, altså med 

fysisk skole hver dag for S-trinn og U-trinn, og mest mulig fysisk skole for M-trinn. 

Skolen har muligheter til å leie lokaler av Uranienborg menighet videre (pga dette 

kan vi få til nær full skole fysisk for u-trinnet).. 

 

Sak 16/21:      Gjensidige forventninger skole/hjem (vedlagt)    

 Skrivet på dette er ganske tydelig på hvordan saker bør tas opp. Tydelige 

forventninger til begge hold. Sikre godt nært skole-hjemarbeid på alle nivå. Dette 

skrivet tas opp i FAU til høsten, ved skolestart.  

                                                 

Sak 17/21: Nytt fra Elevrådet  

I uken før påsken sendte elevrådet ut en hilsen til ungdomsskoleelevene, for å vise 

at de bryr seg om alle. Gjerder og vinduer ble dekorert med tegninger og 

oppmuntrende ord (Se også Oppmuntringsvindu i hovedbygget ut mot 

skolegården). 

Det igangsettes straks en talentkonkurranse på skolen, i år digitalt.  

Elevrådet ønsker at tema mental helse settes mer på timeplanen. Dette er spesielt 

viktig nå som skolen foregår mye hjemme. Rektor forteller at helsesykepleierne er 

ekstra tilgjengelige for elevene nå i disse dager. I tillegg har skolen en egen 

temagruppe som arbeider med psykisk helse og livsmestring. Vi tar med ønsket til 

denne gruppen, spesielt. 

  

Sak 18/21:  Nytt fra FAU  

Lite å melde fra FAU til dette møtefora. Foreldregruppen virker fornøyde med 

hvordan skolen håndterer pandemien.  

 

Sak 19/21:      Eventuelt.  

Rektor forteller at skolen har fått tildelt midler til å drive ekstra undervisning, 

hovedsakelig i matematikk, frem mot eksamen for 10. trinn. Skolen prøver også å 

få til noe liknende for 9. trinn.  

Neste møte: 3.juni 



3 

                         

   

 

Lasse V. Gulsett, referent 

 

 

 

Kopi sendes til: 

 

Grunnskoledirektør  

Skolens øvrige ledelse: Marianne E. Osnes, 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 

 

 

                                                                                          

 

    

   

 

 

  

 


