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Møtereferat 

 

 

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

Bydelen/Frp. 

Foresatte: Marianne Bruvoll, nestleder. 

Ansatte: Bitte Tolleshaug, Anne Førde. 

Elever:    Helena Marie Musk, elevrådsleder, Conrad F Moe 

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

Rektor: Randi E. Tallaksen 

Forfall:  Simen Jørgensen, Bydelen/H, Hedda Lian, foresatt, Bitte Tolleshaug, ansatt 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid:  10.10.16  

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Mandag 28.11.16, ikke avtalt tidspunkt (avhenger av eventuelt SMU). 

 

 

Sak 40/16: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 41/16: Godkjenning av referat fra 05.09.16. 

  Godkjent. 

 

Sak 42/16: Informasjon fra ledelsen (økonomi, elevsituasjonen, mm): 

 DS er gjennom hele året informert om at det har vært noe overbruk på lønn, 

grunnet diverse, nødvendige tilpasninger for enkeltelever. (Den nye 

ressursfordelingsmodellen har også slått ut noe uheldig for vår skole). Dette 

hadde rektor forutsatt gikk seg til i høst, grunnet antatt høyere elevtall. Så 

viser det seg at det er flere elever, pga reisevei til Fernanda Nissen skole, 

som har sluttet som Urra-elever og startet ved KG eller en av de kommunale 

skoler nærmere for dem enn F.N. i Nydalen. Dette gjelder både 

mellomtrinnet og u-trinnet, men spesielt 8.trinn. Saken er meldt FAU og 

UDE.  

 Uranienborg skole har de siste årene satset ekstra på begynneropplæringen, 

også i form av ekstra ressurser. Skolen er tildelt 270 000 kr dette skoleåret 

til satsingen. Rektor la frem hvordan disse midlene var benyttet, og hun 

informerte om at det var satt inn betraktelig mer til satsingen enn den tildelte 

summen. Denne må vi kontinuerlig evaluere effekten av. 

 Info om skoletilhørighet på u-trinnet 2017/2018, et høringsdokument. Dette 

gjelder ikke for elever ved  Uranienborg skole. 
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Sak 43/16: Skolebehovsplanen 2018-2018. 

  Info om varsel om høring på utkast til Skolebehovsplan 2018-2028. 

  DS kommer tilbake til denne saken, når forslag til planen foreligger. 

   

Sak 44/16: Nytt mht bygget og midlertidigheten. 

  Ifølge Undervisningsbygg er fremdriften i rute. Info for frem til jul er lagt på  

  skolens hjemmeside. DS ga tilbakemelding på at det var hensiktsmessig og  

  tilstrekkelig. 

 

Sak 45/16: Nytt fra Elevrådet.  

 Elevrådets komitearbeid er ikke på plass, men det jobbes med saken. 

 Operasjon Dagsverk er 3.11. Sak: SAIH, studentorganisasjonen. 

 

Sak 46/16: Nytt fra FAU. 

 FAU-representant var ikke til stede. 

 Det var FAU-møte 21.09.  

 Nytt møte 26.10. 

    

Sak 47/16: Eventuelt 

 Kunstprosjektet. Nestleder DS representerte skolen i forrige kunstmøte ang 

utsmykning. Noe uklart. DS ønsker å invitere en representant fra møtet til 

neste DS. Ønsket til skolen er kunst ute, som er synlig for alle, og som kan 

være med på å symbolisere noe av det viktigste som skolen står for: 

Inkludering. 

 Trafikksituasjonen. Saken ang variable trafikkskilt ved skolen skal være 

behandlet i Bydelsutvalget. DS-leder hadde ikke fått kontakt med noen som 

kjente saken. Saken forsøkes og etterspørres videre.  

 Nytt møte: 28.11.16. Tidspunkt kommer etter avklaring om SMU. 

 

 

 

     

 

 

__________________      ______________________ 

Jørn Boretti                   Randi E. Tallaksen 

leder                               rektor, referent 
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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 

 

 

 


