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Møtereferat 

 

 

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

Bydelen/Frp, Simen Jørgensen, Bydelen/H. 

Foresatte: Marianne Bruvoll, nestleder, Hedda Lian  

Ansatte: Bitte Tolleshaug, Anne Førde. 

Elever:    Helena Marie Musk, fung.elevrådsleder. 

Første del av møtet: Prosjektleder Kristi H. Horntvedt fra Undervisningsbygg. 

Rektor: Randi E. Tallaksen 

Forfall:   

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid:  05.09.16 klokken 16.30 

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Mandag 10.10.16, ikke avtalt tidspunkt (avhenger av eventuelt SMU). 

 

 

Sak 33/16: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Møtet ble så enige om at sak 36/16 ble tatt først, da prosjektleder for bygg Urra fra 

Undervisningsbygg var til stede. 

 

Sak 36/16: Nytt mht bygget og midlertidigheten v/prosjektleder Kristi Hjelle Horntvedt: 

  Det er firmaet Teambygg som har fått oppdraget, og de gjør en bra jobb. 

  Arbeidene startet i sommer, og avtalene og tidsskjemaet er fulgt. 

  Det er forberedende arbeider til Flerbrukshallen satt i gang. 

  Den støyen som har foregått, skyldes pigging, der Hafslund var forsinket med  

  arbeidene sine. Støy måles ofte, og arbeidet tilpasses skolens behov, så godt som 

  mulig. (Skoleoppstart frem til 9.00 og storefri holdes f.eks nå uten arbeidsstøy). 

  Byggeleder Ubf v/prosjektleder og HMS-leder har jevnlig møter med skolens    

             ledelse og AKS-leder og uttrykte at de opplever et godt samarbeid.  

Det vil bli noe varslet sprengningsarbeid, uke 36 og uke 40, se skolens hjemmeside. 

Skolen varsler også ved sms og til sine to leietakere. 

             KHH var tydelig på at sikkerheten er godt ivaretatt. 

  AKS-leder uttrykte at elever og ansatte føler seg trygge. 

  Mht støv: Ansatte er informert om ekstra lufting gjennom gangene,- vinduene åpne  

  i gangene. 

  Undervisningsbygg oppdaterer og rapporterer til skolens ledelse jevnlig. 

  Skriftlig info fra Ubf legges ut på skolens hjemmeside. 

 

  Noen spørsmål til prosjektleder ble avklart. 
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Sak 34/16: Godkjenning av DS- referat fra 14.06.16. 
  Godkjent. 

   

Sak 35/16: Informasjon fra ledelsen (økonomi, elevsituasjonen, prosjekter, mm). 

 Siste økonomirapport (medio august) er godt i pluss. Da var ikke alle 

lønnsmidlene lagt inn. Skolens ledelse så at vi måtte styrke med flere 

assistenter enn forventet, og dette vil merkes ved septemberrapporten. Dette 

bekymrer ikke rektor, da hun vet pr i dag at det kommer inn flere ekstra 

midler (f.eks såkalte "pukkelmidler"). Rektor redegjorde for usikkerheten 

mht ekstrakostnadene pga flytting av 5.-10.trinn til Fernanda Nissen skole i 

Nydalen og dermed drift ved to skoler. Det er her det er søkt på såkalte 

"pukkelkostnader". Elevtallet vil ikke være økende dette skoleåret, ser det ut 

til nå, da flere foreldre har valgt en naboskole for sine barn pga flyttingen til 

Nydalen og reiseveien det medfører.  

 Skolen arrangerer i samarbeid med Bymuséet, Bymiljøetaten og Oslo 

Elveforum "Elvelangs" (nedre del av Frognerelven) 20.oktober. Vi håper det 

løser seg med strømtilgang fra de andre aktørene, ellers vil det bli for 

utfordrende.  

 Høstens 10.trinn skal til Polen 17.-20.09,- et samarbeidsprosjekt skole/hjem, 

som avtalt i DS i fjor høst. DS ønsket flest mulig av elevgruppen til å delta, 

da turens intensjon ligger i skolens visjon og pedagogiske plattform om en 

inkluderende skole. To lærere deltar på turen. De tar hovedansvar for 

elevgruppen mht oppførsel og kvalitetssikrer programmet. Skolen har i 

samarbeid med Holocaustsenteret fått til et "forkurs" for de voksne som skal 

være med der ute.  

 Skolens 5.trinn er med i prosjektet "Gåsehud", i regi av Oslo 

Kammermusikkfestival. Musikktimene gikk med til dette i fjor, og 

representanter fra operaen, KORK og Solistkoret har vært og er instruktører 

for våre elever. Søndag 23.10 vil alle disse elevene være med på forestilling 

i operaen, sammen med elevene på samme trinn fra Jeriko skole i Oslo og 

fra Slattum skole i Akershus. 

 Skolen har stor realfagssatsing. Det har ikke vært like stort fokus på 

språkopplæringen. Dette skyldes at vi her har gode resultater jevnlig (til 

årets eksamen for 10.trinn, var snittet 5,0 til engelsk skriftlig. Det er meget 

høyt!) Rektor fremhevet gode språklærere ved skolen ved siden av flere 

elevers flerspråklige bakgrunn. 

 Skolen satser mye på inkludering (se visjonen). I år er det også satt inn 

imkluderingsarbeid i skolegården for 4.trinn, som både har som mål å 

aktivisere mer fysisk og inkludere alle i leken. Mye leker er kjøpt inn til 

dette formålet. 

 Se for øvrig skolens infobrosjyre, som legges ut på hjemmesiden, på 

portalen og deles ut på møtene for foreldre/foresatte. 

 

Sak 37/16: Nytt fra Elevrådet.  
 Helena M. Musk ble i vår valgt som fung.leder, til nytt valg i høst er foretatt. 

 Første elevrådsmøte er ikke avholdt enda, da det er noe uavklart mht elevrådets 

 kontaktlærer(e). 

 Rektor kunne tilføye at dette vil bli løst en av dagene på en god måte. 
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Sak 38/16: Nytt fra FAU. 

 Det ble fremsatt et ønske om et fast punkt på DS-møtene om hvordan det 

ligger an med fremdriften mht bygget.   

              (Møtets medlemmer opplevde dette ivaretatt gjennom informasjonspunktet  

               om bygget som settes opp til hvert møte). 

   

 Trafikksituasjonen: FAU ber DS-leder pushe på mht variable skilt (som ved 

Ruseløkka skole, mm). 

 FAU-møte 21.09. 

   

 

Sak 39/16: Eventuelt 

 Kunstprosjekter det kan søkes på, KORO og Kulturrådet. En frist er 1.12. 

DS ber Marianne Bruvoll undersøke dette nærmere. 

 Kontakt til adm.ved Fernanda Nissen? Rektor orienterte om at det er samme 

sentralbord, Tlf.: 22440000, så får man valg og blir satt over. 

 Rektor orienterte om kurs for nye DS-medlemmer. De som ønsker dette, 

sender en mail til rektor, som så melder på. 

 Nytt møte: 10.10.16. Tidspunkt kommer etter avklaring om SMU. 

 

 

 

     

 

 

__________________      ______________________ 

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 

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 

 

 

 


