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Møtereferat 

 

 

Til stede: Foresatte:  Marianne Bruvoll, Hedda Lian  

Politikere: Jørn Boretti, Bydelen/A, Camilla Wilhelmsen, Bydelen/Frp, Simen 

Jørgensen, Bydelen/H. 

Ansatte: Anne Førde, Bitte Tolleshaug, ass.rektor Truls Wagener. 

Elever:   Conrad Frøyland Moe, vara.  

Rektor: Randi E. Tallaksen 

Forfall:  Regine Log Røren, elevrådsleder, Lea Wiggen Kramhøft, nestleder Elevrådet. 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid:  21.01.16 klokken 17.00 

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22129162 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 3.mars-16 klokken 17.30 

 

 

Sak 01/16: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 02/16: Godkjenning av DS- referat fra 26.11.15. 
  Godkjent, med ønskete endringer under sak fra FAU. Enighet om at det nevnes i 

  referatet at endringene var ønsket av foreldrerepresentant. 

   

Sak 03/16: Presentasjon og konstituering av driftsstyret fra 1.01.16. 

  Leder og nestleder velges. 

Politisk representant Jørn Boretti ble valgt til leder og foresatt Marianne Bruvoll 

som nestleder. 

 

Sak 04/16: Informasjoner fra ledelsen. 

 Resultatene fra Elevundersøkelsen foreligger. Ledelsen vil invitere 

elevtillitsvalgte fra 5.-10.trinn til gjennomgang og analyse. Dette er gjort 

også de to siste årene, og dette arbeidet har vært nyttig for ledelsen. 

Resultatene er brutt ned på trinn her ved skolen, og lærerne er i ferd med å 

analysere resultatene for sitt trinn. Resultatene for hele skolen vil bli lagt 

frem til drøfting i neste DS og i SMU. 

 Holocaustdagen 27.01 markeres ved skolen. Fellesmarkering fra 11.30-12, 

der Statsråd Anniken Hauglie vil være til stede. Nina Grünfeld vil komme 

til u-trinnet, i to omganger; vise filmen "Ninas barn" og holde foredrag/ha 

samtale med elevene. Alle trinn vil få info om dagen på sitt nivå. 

 

Sak 05/16: Skolens budsjett for 2016. 
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  Økonomivedlegg var sendt ut i forkant sammen med innkallingen.  

  Rektor redegjorde for årsakene til noe strammere budsjett for 2016 enn for 2015 

som: IKT-utgifter, lavere elevpris for både u-trinn og b-trinn. 

Rektor informerte om at det på fremlagte budsjett for skolen var prioritert til mest 

mulig til lønnskostnader , og at tillitsvalgte ved skolen var informert om dette, -  

 og tiltrådte budsjettforslaget. 

 

Til vedtak: Budsjett 2016 enstemmig vedtatt. 

 

AKS-leder Bitte Tolleshaug la frem budsjettforslag mht AKS. 

Enstemmig tilslutning. 

 

Sak 06/16: Strategisk plan 2016 

  Forslaget til plan var sendt i forkant, og den ble også delt ut til DS-medlemmene 

  i møtet. 

  Ass.rektor gikk gjennom satsingsområdene, som er satt inn etter skolens resultater 

  ved Elevundersøkelsen, nasjonale prøver, kartlegginger, medarbeidersamtaler, mm. 

  Fjorårets plan er evaluert av alle lærerteam, og skolens teamledere i møte har hatt 

  innspill i den pedagogiske plangruppen. Skolens fagforening har tiltrådt forslaget. 

  Hovedsatsinger for 2016: Lesing og skriving, realfagssatsing, inkludering, AKS- 

  samarbeid. Risikosenkende tiltak er satt inn i planen. 

  Ved gjennomgang i møtet, ble vi enige om en enkel endring. 

 

  Til vedtak: Strategisk plan for 2016 enstemmig vedtatt. 

 

Sak 07/16: Nytt fra Elevrådet. 

 Elevrådet vil forsøke å igangsette ressursbanken (elever som ikke er med i 

elevrådet, kan ved ulikt komitéarbeid være aktive for et positivt lærings- 

miljø på ulike måter). 

 Det skal velges noen nye komitéledere i løpet av kort tid. 

 Elevrådet ønsker å ha et overlappingsseminar før sommeren, der det 

informeres om hva det medfører å sitte i skolens elevråd). 

 Det er igangsatt et prøveprosjekt med anonym retting av besvarelser i 10B. 

 

Sak 08/16: Nytt fra FAU: 

 FAU har nedsatt en foreldregruppe som skal arbeide med URRA-identiteten 

videre pga midlertidigheten Urra på Fernanda Nissen gjennom 3 år. 

 FAU er opptatt av forebygging av mobbing, og hvordan foreldre/foresatte 

kan bidra her. 

 FAU vil jobbe med holdningsskapende arbeid blant foresatte mht 

trafikkvaktordningen og natteravnopplegget. 

 FAU har et brennende engasjement for skolesaken videre. 

 

Sak 09/10: Eventuelt. 

  Møteplan for våren: 

  3.03 klokken 17.30 (SMU klokken 16.45 samme dag) 

7.04 klokken 17.30 (SMU klokken 16.45 samme dag) 

9.06 klokken 17.30 (SMU klokken 16.45 samme dag) 
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__________________      ______________________ 

Jørn Boretti                   Randi E. Tallaksen 

leder                               rektor, referent 

 

 

  

Kopi til Tone Tenfjord, områdedirektør 

Tom Flattum, FAU-leder 

Truls Wagener, ass.rektor 

Svein Søvde, inspektør 

Grethe Lise Jacobsen, inspektør 

Kristin Våge Nordhagen, kontaktlærer elevrådet u-trinnet 

Erika Acosta, kontaktlærer elevrådet m-trinnet 

Ingebjørg Skogstrøm, TV Utdanningsforbundet 

Siw Alfstad, TV Fagforbundet 

 

Wenche Braathen, kontorleder – til arkiv 

 

 

 


