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Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 22 44 00 00 Org.nr.: 974590328 
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Møtereferat 

 

 

Til stede: Foresatte:  Kristin Maltau, leder, Hedda Lian  

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

Ansatte: Bitte Tolleshaug, Elisabeth Gjertsen. 

Elever:   Regine Marie Log Røren, Lea Wiggen Kramhøft. 

Rektor: Randi E. Tallaksen 

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

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid:  22.10.15 klokken 17.00 

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22129162 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Torsdag 26.11.15 klokken 17.00 

 

 

Det som er skrevet med rødt, er ønsket fra foreldrerepresentanter i møtet at skal tilføyes. 

Resten av representantene i møtet har sluttet seg til referatet slik det var. 

 

Sak 48/15: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 49/15: Godkjenning av DS- referat fra 10.09.15. 
  Godkjent. 

 

Sak 50/15: Informasjoner fra Undervisningsbygg/Utdanningsetaten ang bygge- 

  Prosjektet/rehabiliteringen 2016-2019. 

  Prosjektansvarlig i Undervisningsbygg, UBF, Kristi Hjelle Horntvedt, og prosjekt- 

  leder i Utdanningsetaten, UDE, Bernt Hjortland gikk gjennom presentasjonen fra

  infomøtet 20.10 (et åpent møte, der naboer spesielt var invitert, men også foresatte): 

 Brukermedvirkningen i denne byggeprosessen har vært spesiell lang, men er 

nå ferdig. 

 2016-2017: Gamle gymbygget og AKS-bygget skal bygges om. 

 2017-2019: Hovedbygget rehabiliteres og bygges om. 

 2017-2019: Flerbrukshall 

 Byggeprosjektet er i rute, bortsett fra flerbrukshallen; Der avventer 

prosjektet vedtak av reguleringen. UBF vil gjøre sitt ytterste for at 

konsekvenser av reguleringen ikke forsinker byggeprosjektet, men er 

avhengig av en smidig prosess videre. 

 Elever fra 5.-10.trinn med mottak får tilhold på nye Fernanda Nissen i 

Nydalen disse årene. Både UDE, skolens ledelse og ansatte ønsker å ha 

mellomtrinnet og ungdomsskolen samlet. Det er viktig for fagsamarbeidet 
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og for tilgang til spesialutstyrte rom.  Alle spesialrom, inkl.gymsaler, vil 

være tilgjengelige på Fernanda Nissen skole. Elevene på 1.-4.trinn, 

inklusive AKS, skal være på Uranienborg i hele byggeperioden.  

 Harelabben vil være tilgjengelig i hele byggeperioden 

 Sikkerheten tas på største alvor, og det vil f.eks være vernerunder hver uke 

(som skolen inviteres til å delta på). Anleggstrafikk og elever vil skilles godt 

i byggeperioden. UBF vil av sikkerhetsmessige årsaker og for å få en 

raskest mulig fremdrift ha færrest mulig elever på skolen i byggeperioden 

En økning i antall elever vil altså gjøre det mer krevende å ivareta 

sikkerheten.( Et eksempel ble gitt mht vann og avløp: Toalettet kan bli 

stengt). Skole i drift vil alltid ha noen utfordringer mht sikkerheten. Derfor 

vil dette også ha hovedfokus.  

 Info vil sendes ut fra UBF/UDE underveis, som legges på skolens 

hjemmeside. Tillegg ønskes fra FAU-representant: Det vil her være aktuelt 

å oversette til engelsk, da det er 67 nasjonaliteter ved skolen. 

 Det vil arbeides hardt på alle felt for å bli ferdige innen fristen. 

 Planene skal gås gjennom i skolens lokale AMU og AMU sentralt i UDE 

før jul, slik at det sikres godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. 

 Skoleprosjektet legges ut på anbud, slik at tilbudene kommer inn i løpet av 

våren. 

 Hvis prosessen nå går videre, uten at det blir endringer med eventuelle nye 

funksjoner i byggeprosessen, mener man at tidsplanen skal holde. Hvis det 

derimot skulle bli en prosess med nye funksjoner, vil man ikke komme i mål 

til 2019. UBF/UDE uttrykte at man er sårbar mht tid nå. 

 

Det ble så lagt til rette for spørsmål fra driftsstyrets medlemmer til 

UBF/UDE. 

Politikerne i DS uttrykte spesiell tilfredshet med situasjonen og mente 

skolen var heldig med helt nye og optimale lokaler under midlertidigheten. 

 

 

Tilleggstekst ønsket av foreldrerepresentant: 

Fra UBF ble det sagt at leietakerne kan opprettholde bruk av lokalene ved 

skolen frem til sommeren, 1.06.16. FAU-representant spurte spesielt om det 

er noe praktiske hindringer for at Klubben kan leie frem til sommeren. Det 

ble bekreftet at det ikke var. 

 

FAU-representant bekrefter også at FAU ønsker en mulighet der også 5-7 

kan bli på Uranienborg det første året av byggeperioden. UBF avviste 

mulighet for å ha mellomtrinnet ved skolen, det kan bli utfordringer dersom 

sanitæranlegg delvis må stenges av eller andre byggetekniske hendelser. 

 

Foreldre ved skolen er også bekymret for offentlig kommunikasjon for 

ungdomstrinnet. Det er allerede stort press på t-bane ved Majorstuen, vil det 

bli gjort noe for å sikre ekstra kapasitet? UBF ser ingen utfordringer med å 

sende ungdomstrinnet med offentlig kommunikasjon. 

 

   Skolens ledelse og ansatte ønsker 1-4 på Uranienborg og bifaller planene  

   Der mellomtrinnet busses og ungdomstrinnet får ruterkort. 
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   Tilleggstekst ønskes av den andre foreldrerepresentanten: 

   FAU vil sende en henvendelse til UDE der FAU ønsker å vite hvorfor 5.-7. 

   trinn ikke lenger skal oppholde seg ved skolen det første året av bygge- 

   perioden, da dette tidligere er blitt presentert FAU via mulighetsstudien.  

   UBF avviste mulighet for å ha mellomtrinnet ved skolen, det kan være ut- 

   Fordringer dersom sanitæranlegg delvis må stenges av, el.l. Dette er opp- 

   lysninger som ikke har vært kjent for FAU før dette møtet. 

   FAU ber om å ha brukermedvirkning så tidlig i prosessen som mulig, 

   slik at brukerinnspillene som kommer har en reell mulighet til å bli 

   ivaretatt. 

 

   FAU-representanten informerte på vegne av FAU at foreldrene ønsker en 

   fleksibel løsning, der det tilbys buss for de som ønsker det på 8.-10.trinn, 

   samt at de får Ruter-kort. Dette er spesielt rettet til effektiv reise på 

   morgenen. 

 

   Foreldre ved skolen er også bekymret for off kommunikasjon for u-trinnet. 

   Det er allerede stort press på t-banen ved Majorstuen, foreldrene mener  

   UDE/UBF må gjøre noe for å sikre ekstra kapasitet i samarbeid med Ruter. 

   UBF ser ingen utfordringer med å sende ungdomstrinnet med offentlig 

   kommunikasjon. (Referentens tilføyelse: Dette mener UBF sin prosjekt- 

ansvarlige at ikke ble sagt i møtet). 

        

   

Sak 51/15:  Informasjon fra ledelsen. 

 "Elvelangs" ble avviklet 15.10 fra klokken 18-20 og oppleves som et 

vellykket prosjekt. Det kom i gang etter at Uranienborg skole adopterte 

nedre del av Frognerelven i fjor vår, og fordi skolen har utarbeidet 

tverrfaglige opplegg (hovedfokus på naturfag) for alle trinnene 1-10. Oslo 

Elveforum oppfordret og inviterte skolen til å stå for "Elvelangs". Utenom 

Oslo Elveforum, har skolen hatt følgende som samarbeidspartnere i 

planleggingen og gjennomføringen: Frognerelvens venner, Bymiljøetaten 

(Rusken), Frognerparkens venner, Uranienborg skolekorps og Bymuséet. 

Opplegget skal evalueres internt ved skolen til uken og etterpå med alle 

samarbeidspartnerne. DS ga uttrykk for at dette var et flott arrangement, 

som burde gjentas. 

 Skolen ble i september bedt av UDE om å ha kun en mottaksgruppe, men så 

bruke plassen vi har til en alfabetiseringsgruppe. Vi har hatt en prosess på 

dette. Fra forrige uke startet vi så opp en alfa-gruppe ved skolen. Lærerne vi 

har, som underviser på begge grupper, er imponerende og har tatt fatt med 

stor entusiasme. 

 Skolens lærere og ledelsen arbeider med inkludering på alle plan. To lærere 

har akkurat vært på en DEMBRA-konferanse og rapportert tilbake i 

personalet. Vi skal ha et møte snart med "brainstorming" mht enda flere 

måter å integrere mottakselevene/alfaelevene på. 

 Valgfag på ungdomstrinnet er i år aldersblandet, for å kunne få til enda flere 

typer valgfag, hvilket var et ønske fra elevene. (Mottakselevene er med på 

valgfagene, - for øvrig er de integrert litt ulikt mht forskjellige fag). 

 Skolens økonomi er god. Pr i dag ligger skolen med et overskudd på ca 

1,5%.  Rektor ga uttrykk for tilfredshet mht det å kunne opprettholde 
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aktiviteten, spesielt hva ang lærerressursene/andre ansatte. UDE-100-

rapporten ble lagt frem for gjennomsyn. 

 Skolen ble bevilget 287 000 kr øremerket tilskuddsordning til økt 

lærertetthet på 1.-4.trinn fra høsten-15. Rektor la frem og delte ut til 

medlemmene rapport på hvordan skolen har benyttet disse midlene og 

omtalte satsingene (rapportvedlagt). DS sluttet seg til dette. 

 FN-dagen markeres i skolegården fredag 23.10 klokken 9.00. 

Foreldre/foresatte er invitert. Elevrepresentanter fra alle trinn vil delta på 

scenen. Det vil også være opplegg om FN i forkant og på selve dagen på 

alle trinn, ut i fra nivå. 

 OD (=operasjon dagsverk) er torsdag 29.10. Ungdomstrinnets elever vil 

jobbe, og elevene i mottaksgruppen vil lage mat fra flere av sine land og 

selge til mellomtrinnets elever i Bessa. 

 Alle kommunale aktivitetsskoletilbud skal evalueres denne høsten. 

Questback-undersøkelser vil bli gjennomført på alle 98 skoler i Oslo som 

har AKS, rettet mot rektorer, AKS-ledere, baseledere og FAU-ledere. 

Senere vil det komme en ny brukerundersøkelse rettet mot alle foresatte som 

har barn i Aktivitetsskolen. 

      

Sak 52/15: Utvikling av ressursfordelingsmodell for grunnskoler (var vedlagt 

innkallingen). 

Utredningsrapporten fra Deloitte vil bli sendt på høring til driftsstyret og rektor. 

Disse vil bli innkalt til et høringsmøte 10.02.16, hvor rapporten blir presentert. Frist 

for høringsuttalelsene forventes å bli 9.03.16. DS kommer da tilbake til saken. 

 

Sak 53/15: 10.trinnsturer fremover. 

  10.trinnselevene har de siste årene dratt på foreldredrevne turer til Krakow, med 

  bl.a. besøk til Auscwitz. Da skolen har tema rundt rasisme og antisemittisme som 

  store satsinger, vurderer ledelsen og lærerne om eventuelle fremtidige turer skal 

  være i regi av skolen, bl.a for å kvalitetssikre programmet.(Også da det er gitt 

  permisjon for turene, og da det har vært en gruppe elever som ikke deltar).  

  Hvis skolen overtar, forutsettes det at det er i tett dialog med foreldrene, og at  

  representant(er) fra skolen deltar. Skolen vil da legge til rette for to alternative 

  undervisningsopplegg denne perioden, som foresatte/elever kan velge mellom: 

 Tematur til Krakow i skolens regi,- eller 

 Undervisning på skolen (der det vil strebes etter at opplegget gjøres så godt 

som mulig ut i fra samme tema,- f.eks med undervisning på andre arenaer). 

    

  Det vil også ligge økonomi i en slik regiendring:  

  De ansatte som måtte reise med, skal lønnes ekstra, naturlig etter leirskoleavtalen. 

  Skolen vil da også kunne betale for de elever der foreldre/foresatte ikke har 

  økonomi til selv å koste turen. 

  Skolen vil være opptatt av at nærmest alle elever drar, slik at det skal være - og 

  oppleves - samlende for elevene på trinnet.  

 

  DS var positive til dette, og medlemmene sluttet seg til både begrunnelsen og 

  økonomien som lå i en eventuell endring. DS ønsker at turene skal opprettholdes, 

  samt at turene har et godt faglig innhold. 
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Sak 54/15: Nytt fra Elevrådet. 

 27.10 arrangerer elevrådet Internasjonal dag. Conrad F. Moe er ansvarlig fra 

elevrådet for innholdet og gjennomføringen av dagen. Det vil bl.a. være 

foredrag fra Amnesty og OD sentralt. 

 FN-dagen 23.10 er elevrådsrepresentanter fra alle trinn involvert i. Nestleder 

i Elevrådet på u-trinnet, Lea Wiggen K., vil holde en appell. 

 Jobber med å inkludere mottakselevene bedre. Representanter fra 

mottaksklassen er med i Elevrådet, og det fungerer fint. Elevene vil ha en 

form for idédugnad i elevrådet, for å finne flere tiltak for å utvikle dette 

viktige arbeidet (f.eks turneringer, som i fjor). 

 

 

Sak 55/15: Nytt fra FAU. 

 Skolesaken jobbes det mye med. Representanter fra foreldrene har vært i 

byutviklingskomitéen, der Byutviklingskomitéen enstemmig gikk for FAU 

sitt forslag om at inngangen til flerbrukshallen blir fra skolegården. 

 FAU er opptatt av URRA-identiteten for den perioden som elever vil være 

adskilt i byggeperioden. 

 FAU vil jobbe for å beholde 5.-7.trinn på skolen et år til. 

 FAU er også opptatt av å inkludere alle elevene og å integrere 

mottakselevene. 

 

 

Sak 56/15: Eventuelt. 

  Ingen saker meldt. 

  DS-leder kunne berette om et vellykket loppemarked for skolens korps. 

 

  Nytt møte: Torsdag 26.11 klokken 17, hvis ikke annet avtales. 

     

                                      

                         

 

 

 

   

  

___________________      ______________________ 

Kristin Maltau        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 

 

 

 


