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Møtereferat 

 

 

Til stede: Politikere: Jørn Boretti, leder, Bydelen/A, Anne-Louise Christiansen, 

Bydelen/Frp, Heidi Fuglesang, Bydelen/H 

Foresatte: Marianne Bruvoll, nestleder, Hedda Lian. 

Ansatte: Anne Førde, Bitte Tolleshaug 

Elev: Helena Marie Musk, elevrådsleder og Conrad Frøyland Moe 

Undervisningsinspektør: Svein Søvde 

Forfall:   Rektor: Randi E. Tallaksen 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid: 16.01.17  

Referent: Svein Søvde 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Mandag 06.03.17, klokken 16.30. 

 

 

Sak 01/17: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 02/17: Godkjenning av referat fra 28.11.16. 

  Godkjent. 

 

Sak 03/16: Informasjon fra ledelsen   

  Utgår 

 

Sak 04/17: Status om bygget og midlertidigheten 

Undervisningsbygg rapporterer at arbeidene fortsatt går bra. Fremdriften går som 

planlagt. Utvendig er det meste som skal ned i bakken ferdig. I uke 3 og 4 vil 

Hafslund grave og etablere ny trafo for skolen og flerbrukshallen. 

Innvendig i byggene går arbeidene som planlagt. Montering av tekniske anlegg      

            pågår i gymbygget. Aggregater er på plass på loftet. Det er støpt nytt dekke     

            innvendig i bibliotek og tresløyd. Loftet er isolert og kledd innvendig, og de fleste  

            innervegger er bygget. Messanin i bibliotek er nå montert. 

I AKS-bygget er det etabler forsterkninger og støpt nye fundamenter.  

I hovedbygget er nye tekniske rom og varmen inn til skolen ferdig. Ny hovedtavle 

for strøm monteres i slutten av måneden og spenning settes på ny tavle i 

begynnelsen av mars.   

Vedr. flerbrukshallen regner nå entreprenører på jobben. Tilbudsfrist er medio 

februar.   
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Sak 05/17: Budsjett 2017.  

Budsjett med alle poster ble lagt frem i møtet. Økonomivedlegg var sendt ut av 

rektor til møtets medlemmer i forkant. Det er satt av mest til lønn og faste 

driftskostnader. Budsjett gjennomgått. DS-leder uttrykte stor fornøydhet med 

behandlingen av fjorårets budsjett. 

Til vedtak: Skolens forslag til budsjett 2017 enstemmig godkjent. 

 

Sak 06/17: Strategisk plan 2017. 

Få endringer i risikovurderingene, men nye risikoreduserende tiltak er satt inn, 

sammen med flere aktiviteter knyttet til disse. 

Fokuset til skolen ligger fortsatt på å øke læringen til elevene i de grunnleggende 

ferdighetene lesing, skriving, regning og IKT. Videre vil skolen som alltid ha fokus 

på tiltak som fordrer et trygt og inkluderende læringsmiljø for elevene. Det er viktig 

at vi som skole sikrer en trygg og lærende skolehverdag som inspirerer elever og 

ansatte til å gjøre hverdagen god og lærerik for alle.  

Strategisk plan gjennomgått av skoleleder. Skolens visjon og pedagogiske plattform 

blir stående. 

Til vedtak: Strategisk plan for 2017 enstemmig godkjent. 

 

Sak 07/17 Høring ang aktivitetsplan mottak- og alfabetiseringsklasser  

Uranienborg skole har to mottaksgrupper for ungdomstrinnet. Disse er sammen 

med 5.-10. trinn i midlertidige lokaler på Fernanda Nissen skole. Både Fernanda 

Nissen og Uranienborg får økning i elevtall de neste to skoleår, og det er forventet 

plassutfordringer i form av for få klasserom. Et alternativ for løsning som har vært 

nevnt er plassering på tre lokasjoner for Uranienborg skole skoleåret 2018/2019. 

Dette ser vi på som særdeles uheldig. Det vil medføre en ekstra flytteprosess og 

behov for flere tilsatte lærere, ekstra IKT-ansatt, m.fl.  

 

Vi i ledelsen foreslår at våre to mottaksgrupper midlertidig flyttes til en annen skole 

for skoleårene 2017/2018 og 2018/2019 for å løse/begrense plassutfordringene og 

dermed unngå tre lokasjoner. Saken er behandlet i skolens MBU. De ga sin fulle 

tilslutning til dette i møte den 09.01.2017. 

Driftsstyret er enig, og gir sin fulle støtte. 

 

Sak 08/17: Nytt fra Elevrådet 

Elevrådet forteller om en vellykket pepperkakeutdelingsaksjon som ble 

gjennomført før jul. Skapte god atmosfære og bidro til fin førjulsstemning. 

Videre etterlyser elevrådet fast gjennomføring av klassemøter. Dette må bli bedre. 

Elevrådsrepresentantene etterlyser også engasjement fra elevene. Få saker som 

kommer inn, noe også postkassene på 10. trinn reflekterer – stort sett tomme. 

Grøtfesten før jul synes elevene var et godt initiativ. 

 

Sak 09/17: Nytt fra FAU 

FAU er opptatt av å ivareta URRA-identiteten,- spesielt i den perioden skolen har 

tilhold ved to lokasjoner.  

Elevrådet bekreftet at URRA-identiteten lever i beste velgående. 

 

Sak 10/17: Eventuelt 

  Ingen saker under eventuelt  
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__________________      ______________________ 

Jørn Boretti                   Svein Søvde 

leder                               for rektor, referent 

 

 

  

Kopi til Tone Tenfjord, områdedirektør 

Tom Flattum, FAU-leder 

Truls Wagener, ass.rektor 

Svein Søvde, inspektør 

Grethe Lise Jacobsen, inspektør 

Cecilie Grande Høydahl, fung.inspektør 

Kristin Våge Nordhagen, kontaktlærer elevrådet u-trinnet 

Ingebjørg Skogstrøm, TV Utdanningsforbundet 

Siw Alfstad, TV Fagforbundet 

 

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

 

 

 


