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Møtereferat 

 

 

Til stede: Foresatte: Morten Buan(leder), Kristin Maltau.  

Politikere: Michael Hopstock, nestleder, (H), Jørn Boretti (A) 

Ansatte: Bitte Tolleshaug, Anne Førde. 

Elever:   Astrid R. Hegnar. 

Ass.rektor: Truls Wagener 

 Rektor: Randi E. Tallaksen 

Forfall:   Ouarda Jannaouini, Bydelen/Frp (ikke meldt forfall). 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid:  03.06.15 klokken 16.30 

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22129162 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Oppstart september, avklares nærmere, fortrinnsvis en torsdag. 

 

 

Sak 30/15: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innmeldte saker er sak 35/15, meldt av Michael Hopstock. 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 

 

Sak 31/15: Godkjenning av DS- referat fra 15.04.15. 
  Godkjent og signert av leder og rektor. 

 

 

Sak 32/15: Informasjon fra ledelsen. 

 Muntlig eksamen avholdt i dag, første elevgruppe ( de resterende skal ha 

muntlig eksamen til fredag). Resultatene i dag var strålende. Lærerne må 

berømmes for ekstra innsats og tilbud om ekstra hjelp for både enkeltelever 

og grupper av elever i forkant. Elevene har også stått på disse 

forberedelsesdagene. 

 Skriftlig eksamen er gjennomført. Avviklingen gikk meget prikkfritt for seg. 

Rektor ga honnør til ass.rektor for gjennomføringen. 

 Det avholdes førskoledag i morgen formiddag for de 56 elevene som har fått 

tilbud om skoleplass ved Uranienborg skole på 1. trinn fra høsten og deres 

foresatte. Skolen har bedt om skriftlig tilbakemelding fra foresatte på om de 

tar imot tilbudt skoleplass, slik at det skapes mest mulig sikkerhet og 

forutsigbarhet mht hvilken skole barn skal gå på fra høsten. 

 Skolens økonomi er god. Pr i dag er det balanse, når vi tar i betraktning at 

leieinntekter for halvåret ikke er kommet inn enda. UDE-100, 
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månedsrapporten, ble lagt frem av rektor med tilbud om gjennomsyn. DS 

uttrykte tilfredshet rundt økonomistyringen. 

 

 Ansatte, elever og DS bes igjen av rektor om innspill til bruk av "Benjamin-

pengene". Ingen forslag er til nå kommet fra noen parter inn til rektor. 

Bysten er kommet på plass i glassmonter i 1.etasje, godt synlig, ved 

inngangspartiet til hovedinngangen. 

  

     

Sak 33/15: Nytt fra brukermøtene ang bygget, v/Kristin Maltau. 

Foreldrerepresentantene og skolens representanter i brukermøtet er bekymret pga at 

inngangspartiet til flerbrukshallen er tenkt bak hallen. Arkitekter i gruppen har laget 

nye, alternative tegninger (disse vil bli sendt til politikerne med vedlegg til 

byantikvar). 

Foreldrerepresentanter skal ha møte med byutviklingskomiteen. 

 

Mht hovedbygget er foreldrene bekymret for den smale gangen det legges opp til. 

Dette har Undervisningsbygg blitt bedt av UDE om å se på en gang til. 

 

Rektor informerte om at det er innkalt til møte kommende fredag i UDE ang 

midlertidighet for elever og ansatte under byggeprosessen. Ledelsen, to 

foreldrerepresentanter, to elevrepresentanter, skolens verneombud og en 

pedagogisk ansatt er invitert. 

 

   

Sak 34/15: Førsteklasser skoleåret 2015/2016. Orienteringssak. 

  Dette ble bestemt av UDE i oppstarten av mai at skolen skal ha to førsteklasser fra    

                        høsten.   Brannhensyn totalt i skoleanlegget kombinert med andre forhold, er årsak 

                        til at man ikke velger å ta inn en ekstra klasse på 20 elever til AKS. Dette ville jo 

                        heller ikke avhjulpet tilstrekkelig. Over 40 elever er henvist til naboskolene.  

                        Slik som nå situasjonen er, slutter både ansatte og ledelsen ved skolen seg til denne  

                        avgjørelsen. Vi ser også det er viktig med forutsigbarhet for elevene og deres for- 

                        eldre, og det er nå henvist en gruppe elever til Ruseløkka og en større gruppe til 

                        Majorstuen skoler.  

                        Det er klare kriterier: Avstand til Uranienborg og de andre to 

                        skolene, søsken innen inntaksområdet opp til en kilometer fra Uranienborg. 

                        Søkere med bolig utenfor skolens inntaksområde ved inntaket, vil ikke komme i  

                        betraktning. 

              

 

Sak 35/15: Skolebehovsplanen 2016-2026 ( var sendt medlemmene i forkant). 

                        DS ser det som hensiktsmessig å uttale seg til høringen, selv om man er enig. 

                        Området sentrum vest vokser betraktelig med antall skoleelever, og det er nå 

                        viktig at DS følger opp. 

                        Ved forrige Skolebehovsplan ble sentrale punkt for Uranienborg endret, bl.a.  

                        grunnet DS. 

                        Høringsfristen er 19.juni. Kristin Maltau tok på seg å lage et utkast til hørings- 

                        uttalelse, som sendes på mailrunde til DS- medlemmene. 

 

 



3 

 

Sak 36/15: Nytt fra Elevrådet. 

 

 Noen representanter fra Elevrådet har, i samarbeid med et par medlemmer 

av elevrådet ved Marienlyst skole, hatt en markering i skolegården vår mht 

at Elevorganisasjonen ønsker fruktordningen tilbake til skolene. 

 Elevrådet arrangerer 15.juni et seminar for interesserte elever, som ønsker å 

ta del i neste skoleårs elevrådsarbeid. (Elevrådets kontaktlærer, Kristin Våge 

Nordhagen, er til stede under seminaret og følger dette opp).  

 Skolen sender representanter til Elevorganisasjonens generalforsamling. 

 

Sak 37/15:      Nytt fra FAU 

                        Foreldregruppen som representerer FAU mht skolebygget, jobber aktivt. 

                        Nytt FAU-møte i dag etter DS. Det skal velges ny leder og nestleder, DS-repr. 

                        og SMU-repr fra 1.01.16. 

                        Nye vedtekter er under arbeid, som skal være klare før ferien. 

          

    

Sak 38/15: Eventuelt. 

   DS-leder Morten Buan fratrer etter dette møtet, da han ikke er far ved skolen fra  

                         høsten. Nestleder Michael Hopstock tok på seg å gå inn umiddelbart som leder,  

                        frem til første møte i september, slik at skolen har en DS-leder under ferdigstilling 

                        av  planleggingen for neste skoleår, og ved oppstart. 

  

   

  

___________________      ______________________ 

Morten Buan        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 

Maja Riis-Evensen kontaktlærer elevrådet m-trinnet 

Ingebjørg Skogstrøm, TV Utdanningsforbundet 

Siw Alfstad, TV Fagforbundet 

Wenche Braathen, kontorleder – til arkiv 

 

 

 


