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Til stede: Politikere: Jørn Boretti, leder, Bydelen/A,Simen Jørgensen, Bydelen/H. 

Foresatte: Marianne Bruvoll, nestleder, Hedda Lian  

Ansatte: Ass. Rektor Truls Wagener, Elisabeth Gjertsen (vara), Bitte Tolleshaug. 

Elever:   Regine Log Røren, elevrådsleder, Zoe E. Nordén (vara)  

Rektor: Randi E. Tallaksen 

Forfall:  Camilla Wilhelmsen, Bydelen/Frp (meldt forfall) 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid:  14.04.16 klokken 17.30 

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22129162 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte 9.juni-16 klokken 17.30 

 

 

Sak 18/16: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Enighet om at sak 21/16 tas etter sak 24/16. 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 19/16: Godkjenning av DS- referat fra 03.03.16. 
  Godkjent. 

   

Sak 20/16: Informasjon fra ledelsen. 

 Det blir tre førsteklasser til høsten (84 elevplasser). Skolen skal i møte med 

naboskolene og direktør mandag 18.04 for å samordne inntaket. Det er flere 

elever som bor i vårt inntaksområde enn det skolen har plass til. 

 Skolen hadde en vellykket kveld for foreldre og samarbeidspartnere mandag 

11.04 med Nina Grünfeld. Hun viste sin film "Ninas barn" og hadde et kort 

foredrag i etterkant ang antisemittisme, islamofobi og sameksistens. 

 Skolens Tenketank, som jobber for inkludering av alle elever, skal ha møte 

denne uken. Tanker og planer derfra vil bli lagt frem i neste FAU. 

 Skolens økonomi: Rektor informerte om at skolen bruker ekstra lønnsmidler 

dette halvåret, - bevisst prioritering mht diverse elevutfordringer, slik at alle 

elever skal oppleve et optimalt læringsmiljø. Dette medfører at skolens 

månedsrapporter denne våren vil være noe røde tall (pr i dag -360 000). 

Dette er ikke dramatisk, og det er plan for hvordan det vil bli rettet opp i 

løpet av høstsemesteret. Rektor la frem rapporten til gjennomsyn for de som 

ønsket i DS.  

 Skolen ønsker å oppfordre foreldrene til at de yngste ikke sykler til skolen. 

Det er nesten ingen som sykler av elevene, men det at det nå fra sentralt 
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hold er lagt til rette for det, kan jo medføre en endring her også hos oss. 

Saken tas til dagens møte under Eventuelt. 

 

Sak 22/16: Nytt mht bygget og midlertidigheten. 

  Det har vært infomøte for brukerne ang Flerbrukshallens siste oppdateringer.  

  Tegninger ble lagt frem i det møtet. Skolen la vekt på at det nå var viktig at  

  tidsplanen ble holdt. Elevgruppe vil bli tatt med på råd mht skolegården. 

 

Sak 23/16: Nytt fra FAU. 

  Ikke nye saker. Skal være FAU-møte 20.04 

 

Sak 24/16: Nytt fra Elevrådet. 

 Urras talentjakt 28.04. Elever fra 5.-10.trinn kan delta. 

 Elev fra 9.trinn skal i møte i mai ang Operasjon dagsverk. 

 Valgordningen ang elevrådsstyret for neste skoleår ikke avklart. 

 

Sak 21/16: Resultat fra Brukerundersøkelsen AKS. 

  AKS-leder Bitte Tolleshaug delte ut rapporten til medlemmene og gjennomgikk  

  resultatene. Fint med høy deltakelse i undersøkelsen. Det er jevnt meget gode  

  resultater. (Rapporten med resultatene legges ved referatet i skolens arkiv). 

  Noen stikkord: Høy dekningsgrad ved AKS, kommunikasjon ang info kan være en  

  utfordring, de ansatte oppleves imøtekommende overfor foresatte, høy opplevelse 

  av trivsel og trygghet for barna, høy score på at foresatte opplever at AKS bidrar til  

  barns sosiale utvikling (noe svakere resultat mht bidrag til den faglige), høy score 

  på bemanningen. 

 

Sak 25/16: Eventuelt 

 Sykling til skolen for de yngste barna: DS oppfordrer foreldre til at barna 

ikke sykler til skolen før de har tatt Sykkelprøven på slutten av 5.trinn. 

 

 

 

 

 

     

 

 

__________________      ______________________ 

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 

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 

 

 

 


