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Møtereferat 

 

 

Til stede: Politikere: Jørn Boretti, leder, Bydelen/A, Camilla Wilhelmsen, Bydelen/Frp, (fra 

og med sak 12/16), Simen Jørgensen, Bydelen/H (siste del av møtet). 

Foresatte: Marianne Bruvoll, nestleder, Hedda Lian  

Ansatte: Anne Førde, Bitte Tolleshaug. 

Elever:   Regine Log Røren, elevrådsleder, Lea Wiggen Kramhøft, nestleder i 

Elevrådet.  

Rektor: Randi E. Tallaksen 

Forfall:   

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid:  03.03.16 klokken 16.30 

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22129162 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 7.april-16 , avklares nærmere 

 

 

Sak 10/16: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 11/16: Godkjenning av DS- referat fra 21.01.16. 
  Godkjent. 

   

Sak 12/16: Informasjon fra ledelsen. 

 Elevundersøkelsen for 2015. Rektor informerte om fremgangsmåten for 

behandlingen av årets undersøkelse: 5.-10.trinn svarer (anonymt) på denne. 

Undersøkelsen er lang og har mye tekst, som kan være utfordrende for en 

del elever, - selv om lærerne i forkant går gjennom vanskelige begreper. 

Dette gir feilkilder, men samtidig ser skolen på undersøkelsen som viktig, 

da den gir signaler fra elevene. Da resultatene forelå, fikk lærerne disse brutt 

ned på hvert trinn. Lik mal for analyse ble fylt ut og levert ledelsen. Lærerne 

følger opp sine trinn innen de områder skolen ser behovet for på de ulike 

trinn. Ledelsen gjennomgikk resultatene med elevtillitsvalgte på 4.-10.trinn. 

Disse fikk komme med kommentarer og innspill og tar med spørsmål 

tilbake til klassene. Skolen har fokus på inkludering på alle felt i videre 

satsinger og spesielt ser vi stadig elevenes ønsker og behov for tilbake- 

meldinger om det faglige. DS fikk utlevert resultatene, og vi drøftet ulike 

problemstillinger. 

 Nytt om bygget. Skolens ledelse har vært på befaring på Fernanda Nissen, 

der 5.-10.trinn skal være under midlertidigheten. Flott skole med ekstra 

gode romforhold og spesialrom. Det vil være anbud mht buss, da det er flere 
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osloskoler som skal ha dette fra neste skoleår. (5.-7.trinn fraktes med buss 

tur/retur, og 8.-10.trinn får reisekort). UDE har kontakt med Ruter. Skolen 

legger ut info på skolens hjemmesider, når det foreligger noe nytt. Det vil 

bli et infomøte for brukerne i april om hallen, i regi av UDE/Ubf (invitasjon 

kommer). 

 Foreldremøtene: Gjennomført for u-trinnet og 5. og 6.trinn. Skolen sender 

ut innkalling elektronisk og som ranselpost, samt sms-melding rett i forkant. 

Flere trinn meget godt oppmøte, men noe varierende.  

 Holocaustdagen 26.01: Fin dag for skolen: Nina Grünfeld viste sin film 

"Ninas barn" for u-trinnets elever og mottaksklassen, med etterfølgende 

foredrag/refleksjoner rundt antisemittisme og islamofobi. Fellesmarkering i 

skolegården med elevinnslag. Arbeidsminister Anniken Hauglie og Byråd 

for utdanning, Tone Tellevik Dahl, var til stede og hadde appeller. Anniken 

Hauglie hadde også samtale med Nina Grünfeld og rektor og besøkte 

alfabetiseringsklassen og mottaksklassen. 

 Tenketanken: Møte ble avholdt 11.02 (4 foreldre, 2 lærere og rektor sitter i 

denne, som er oppnevnt av DS). To konkrete opplegg fremover: HEI-

kampanjen foreldre/foresatte imellom (ble tatt opp i FAU 2.03), som også 

elevrådene setter i gang i elevgruppene (oppstart i skolegården 12.30 

8.mars), vedlagt info. Skolen vil invitere foreldre/foresatte til en kveld med 

Nina Grünfeld, der hun viser deler av filmen sin og har foredrag. Info 

kommer.  

 

Sak 13/16: Fullstendighetserklæringen for 2015 (vedlagt). 

  DS´s medlemmer hadde fått denne tilsendt i forkant. 

  Rektor redegjorde for at det forelå oppdatert oversikt over ansattes bierverv, som  

  legges til referatet, og informerte om at skolens ledelse går god for punktene på 

  Fullstendighetserklæringen. DS så ikke behov for noe mer dokumentasjon. 

  

Sak 14/16: Årsregnskapet 2015. 

  Rektor delte ut utfylt mal ang Årsregnskapet, som viste 258 000 kr i mindreforbruk. 

Dette skyldes en del skolebøker/undervisningsmateriell, der fakturaene er kommet    

senere enn lovet til skolens kontor, og dermed er blitt fakturert på 2016. 

 

AKS-leder Bitte Tolleshaug redegjorde kort for årsregnskapet til AKS. 

Mindreforbruket der skyldes fakturering for PC-er til 4.trinn, som er kommet senere 

enn antatt, og slik er blitt fakturert på 2016. 

 

Enstemmig tilslutning fra DS til begge årsregnskap. 

 

Sak 15/16: Nytt fra Elevrådet. 

 Valentinsdagen: Elevrådet hadde opplegg i Bessa og i skolegården. 

 Neste uke er det Elevtinget i regi av EO. 

 Urra´s talentjakt er under planlegging 

 Komitémøter hyppigere enn før, da det har skjedd for lite. 

 Elevrådet ønsker et overlappingsseminar i vår for de som ønsker å være 

aktive neste skoleår. 

 Valgordningen drøftes internt. 
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Sak 16/16: Nytt fra FAU. 

 FAU er opptatt av midlertidigheten 

 Gruppe i FAU jobber med ulike tiltak mht "Urra-identitet" (forslag 

kommunisert til ass.rektor) 

 FAU følger opp natteravnordningen og trafikkvaktene om morgenen 

 FAU opptatt av logistikken til bussene fra høsten 

 

Sak 17/16: Eventuelt: 

Neste møtetidspunkt diskutert. Det vil avklares med det første. Rektor minnet om at 

det ikke er personlige vara til DS, men rekkefølge på varamedlemmene. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

__________________      ______________________ 

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 

 

 

 


