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

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

Ansatte: Anne Førde, Elisabeth Gjertsen (vara), inspektør Svein Søvde.. 

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:  26.11.15 klokken 17.00 

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22129162 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Ikke avtalt, men må være før umiddelbart før 22.01.16 

 

 

Sak 57/15: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 58/15: Godkjenning av DS- referat fra 22.10.15. 
  Enighet om at foreldrerepresentantene formulerer et vedlegg til referatet ang  

  skolebyggsaken (informasjonspunktet, sak 50/15, med info fra UBF/UDE). 

   

Sak 59/15: Informasjoner fra ledelsen. 

 Nasjonale prøver v/inspektør Svein Søvde: Resultatene er offentlige 

fra 1.12, men enighet om at fremlegget i DS var ok nå. Inspektør 

gikk gjennom resultatene og ga anledning til spørsmål og 

kommentarer. Resultatene er jevnt gode, men vi ser enkelte 

utfordringer på 5.trinn. Resultatene er analysert i ledelsen og på de 

aktuelle lærertrinn, og tiltak er allerede satt inn (blant annet ved 

endring av ressurser). 8.trinns resultat er gode, og også her har 

lærerne satt inn, blant andre, intensiverte tiltak. Det er her en del 

endring i elevgruppene fra 7.trinn (nye elever kommet inn, og flere 

fra i fjor flyttet), og dette var nytt for lærerne først i august. En del 

individuelle elevplaner har derfor måttet bli endret. 9.trinns resultater 

er flotte: Det viser seg at ekstra, systematisk arbeid over tid har 

virket! Alle elever og foresatte får sine resultater med info om hva 

som bør utvikles videre. 

 Økonomioppdatering: Pr i dag er det et mindreforbruk på 0,9%. 

Dette vil gå ned til årsregnskapet foreligger, da det er bestilt elev-pc-

er, som skal fordeles slik: Alle elevene på 7.trinn får pc etter jul 

(startet med dette for to år siden). Vi har nå også bestilt til alle 
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elevene på 6.trinn og et sett på 30 pc-er, som 5.trinn skal ha 

fortrinnsrett på. Automatiske og låsbare ladeskap til alle. Rektor la 

frem siste økonomirapport, slik at DS-medlemmene kunne se 

detaljene, hvis ønskelig.  

 "Tenketanken". Skolen ønsker å videreføre fjorårets oppstartede 

tenketank, bestående av 2 lærere, 4 foresatte og rektor. Da to 

foresatte er sluttet ved skolen, ba rektor DS om å oppnevne Kristin 

Maltau (mor 5.og7.trinn) og Jørund Torjussen (far 2.og 5.trinn). 

Begge hadde akseptert å gå inn i vervene. DS tiltrådte dette. I tillegg 

er følgende medlemmer i Tenketanken: Tina Narverud (mor 3.og 

6.trinn), David Melchior (far 6.og 9.trinn) og lærerne Agnes Tyldum 

og Anne Førde. 

 Arbeidet med Strategisk plan 2016: Alle lærerteam har evaluert 

skolens strategiske plan for 2015, og dette skal være programpost i 

den pedagogiske plangruppen 1.12. Ut i fra føringer fra UDE 

(vedlagt skriv) og de gjennomførte evalueringer vil ledelsen legge 

frem et forslag til Strategisk plan 2016 i forkant av neste DS. Skolen 

vil ha få satsinger, og rektor ba DS være oppmerksomme på at 

flyttingen og midlertidigheten vil være ekstra arbeidsbelastende på 

ansatte. 

 

Sak 60/15: Nytt fra Elevrådet: 

 Leder Regine og nestleder Lea holdt foredrag på Elevrådskonferansen 25.11 

sammen med ass.rektor Truls ang suksessfaktorer for et godt fungerende 

elevråd, med fokus på samarbeidet med ledelsen. (Skolen ble spurt om dette 

oppdraget, da vi vant Elevrådsprisen 2014 for beste ungdomsskoleelevråd i 

Oslo). Rektor har fått flere positive tilbakemeldinger på dette. Honnør! 

 Etter søknad til EO (=Elevorganisasjonen) har Elevrådet mottatt 16 000 kr. 

 Elevrådets medlemmer vil sørge for hyggelig pynting av Bessa i desember. 

 Elevrådets medlemmer vil dele ut pepperkaker noen morgener i desember, 

fortrinnsvis fredager. 

 Elevrådet vil se på Bessa mht spiseplasser (var sak i SMU). 

      

Sak 61/15: Nytt fra FAU  

 Det var enstemmighet i Bystyret mht at inngangen til idrettshallen skal bli 

fra skolegården. FAU har jobbet mye for dette, over flere år ifølge 

foreldrerepresentant HL. 

 FAU har ikke forståelse for at det skal ta mer enn 1,5 år å omprosjektere 

hallen, slik at byggeprosjektet er i henhold til plan (ønsket rettelse her i 

referatet av foreldrerepresentant HL). 

 FAU jobber for at URRA-klubben skal bestå til sommeren (rektor har tidlig 

i høst informert bydelsdirektør om at Klubben kan leie lokalene til 1.06.16, 

hvis aktuelt), og for at det skal etableres et alternativt tilbud i lokaler utenfor 

skolen fra høsten 2016. 

 En gruppe fra FAU skal jobbe med ulike identitetsbyggende tiltak (nevnte i 

møtet forslag til alternativt navn på skolen Uranienborg skal være på under 

midlertidigheten: "Uranienborg - Campus Nydalen"). 

 FAU er opptatt av at skolen skal videreføre "Elvelangs". 
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  Sak 62/15: Eventuelt. 

  Ingen saker meldt. 

  Michael Hopstock takket Kristin Maltau for flott innsats i DS gjennom to år. 

  Rektor samtykket og takket Kristin spesielt for aktiv innsats til alle elevers beste,  

  uansett trinn. 

 

   

    

                                      

                       

 

 

 

__________________      ______________________ 

Kristin Maltau        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 

 

 

 


