
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

 Uranienborg skole 
  

 

 
 

 

    

Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 44 00 00 Org.nr.: 974590328 
Uranienborg skole Briskebyveien 7 Telefaks: 22 55 64 50  

 0259 OSLO   

  uranienborg@ude.oslo.kommune.no  

  www.uranienborg.gs.oslo.no  
 

Møtereferat 

 

 

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

Foresatte: Marianne Bruvoll, nestleder, Hedda Lian  

Ansatte: Bitte Tolleshaug. 

Elever:     

Rektor: Randi E. Tallaksen 

Forfall:  Simen Jørgensen, Bydelen/H, Anne Førde, ansatt (begge meldt forfall). Elevene     

Regine Log Røren og Lea Wiggen Kramhøft 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid:  14.06.16 klokken 17.30 

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22129162 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Ikke avtalt tidspunkt. 

 

 

Sak 26/16: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 27/16: Godkjenning av DS- referat fra 14.04.16. 
  Godkjent. 

   

Sak 28/16: Informasjon fra ledelsen (økonomi, elevsituasjonen, prosjekter, mm). 

 Skriftlig eksamen for 10.trinn er ferdigstilt, og avviklingen har gått fint. 

Første gruppe av elever til muntlig eksamen har vært oppe i dag. Flotte 

resultater til nå. 

 Skolen arrangerer i samarbeid med Bymiljøetaten og Oslo Elveforum 

"Elvelangs" (nedre del av Frognerelven) 20.oktober. Ledelsen hadde møte i 

dag med Oslo Elveforum. Vi har måttet stille betingelse for deltakelse om at 

strømforsyningen til forestillingene nedover elven blir ivaretatt av andre 

aktører enn skolen. Vi kan ikke klare å håndtere dette tilfredsstillende. 

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

som avtalt i DS i 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.  

 Som nevnt tidligere i DS har skolen mottatt midler fra Byrådet for 

bekjempelse av radikalisering og ekstremisme. Disse midlene blir bl.a. brukt 

til samlingene vi har hatt for u-trinnet, alfagruppen, mottaksgruppen og 

foreldregruppen med Nina Grünfeld og med Yousef og Faten. Alle 

samlingene har vært meget vellykkete. 
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 Skolens Tenketank for inkludering skal ha møte denne uken. De er 

oppnevnt av DS. Alle medlemmene ønsker å fortsette: Tinka Fridheim (mor 

3.og 6.trinn i år), Kristin Maltau (mor 5.og 7.trinn i år), Jørund Torjussen 

(far 2.og 5.trinn i år) og David Melchior (far 6.og 9.trinn i år). DS tiltrådte 

videreføring av gruppen. 

 Skolens 4.trinn er med i prosjektet "Gåsehud", i regi av Oslo 

Kammermusikkfestival. Musikktimene går med til dette i år, og 

representanter fra operaen, KORK og Solistkoret er instruktører for våre 

elever. Det er fantastisk! Søndag 23.10 vil alle disse elevene være med på  

forestilling i selveste operaen, sammen med elevene på samme trinn fra 

Jeriko skole i Oslo og en skole i Akershus. 

 Det blir tre førsteklasser til høsten (84 elevplasser). Skolen har nå kunnet ta 

inn alle elevene som bor i vårt inntaksområde og ønsker plass ved skolen, 

samt noen søkere utenfra (som f.eks har søsken fra før ved skolen). Det er vi 

glad for! 

 Skolens økonomi: Rektor informerte i forrige møte 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 ha noe røde tall 

(forrige måned -360 000, denne måned -440 000). 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. DS 

uttrykte at de var trygge på skolens økonomihåndtering. 

 DS-representant Simen Jørgensen fra H har orientert rektor om at han vil 

følge opp saken mht trafikksituasjonen Briskebyveien/Holtegaten. Det vil 

også FAU-leder. Det ønskes lik regulering som er satt opp ved Ruseløkka 

skole. Det viser seg å være enstemmig vedtatt i Bydelsutvalgets møte 

5.05.15, sak 52/15, BU sak 95/15,- og at det skulle være ferdigstilt før 

skolestart høsten 2015. DS ba DS-leder Jørn Boretti følge opp saken. 

 

Sak 29/16: Nytt mht bygget og midlertidigheten. 

  Det har vært avholdt infomøter for foresatte høstens mellomtrinn og for høstens 

  u-trinn om midlertidigheten, i regi av Utdanningsetatens prosjektleder Bernt 

  Hjortland.  

  Inspektør Svein Søvde har vært i møter ang busstransporten for m-trinnet. Det ser  

  nå ut til at det går i orden med stoppested ved Uranienborg skole for alle bussene. 

 Elevgruppe fra mellomtrinnet er blitt tatt med på råd mht skolegården. 

 Prosjektlederne UBF og UDE skal ha et møte med elevtillitsvalgte 4.-7.trinn før  

 sommerferien der planer for nye Urra blir gjennomgått med tegninger. 

 Rektor har vært i møte i Kulturetaten mht bevilgete penger, ca 1 mill, til kunst i 

forbindelse med rehabilitering av skolen/bygging av flerbrukshallen. Der 

kommuniserte hun skolens ønske om at kunsten blir utendørs, slik at den kommer 

flest mulig til gode, også lokalmiljøet. Ulike modeller ble drøftet i DS, men alle 

poengterte det at kunsten måtte være utendørs. 

DS uttrykte enstemmighet rundt dette, og medlemmene var tydelig på at dette må 

det være skolen som skal ha eieforhold til. 

Skolen satser på at alle trinn som skal til Fernanda Nissen til høsten, skal få til et 

besøk der før sommerferien. Elevrådet på m-trinnet har vært der. 

Vi ved Uranienborg må være klare på at vi er gjester ved skolen over 3 år,- det er 

ikke vi som bestemmer alt der. 
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Sak 30/16: Nytt fra Elevrådet. 

  Elevrådsrepresentanter ikke tilstede. 

 

Sak 31/16: Nytt fra FAU. 

 FAU står for "Gjenglemt-tøy"-aksjon 17.06 og 20.06. 

 FAU følger trafikksituasjonen nøye mht den omtalte skiltreguleringen. 

 Representanten ønsket flere sms-er fra skolen som påminnelser til viktige 

møter. 

  

Sak 32/16: Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

 

     

 

 

__________________      ______________________ 

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 

 

 

 


