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Møtereferat 

 

 

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

Bydelen/Frp. 

Foresatte: Marianne Bruvoll, nestleder, Hedda Lian. 

Ansatte: Cecilie Andersen, vara. 

Elev:    Helena Marie Musk, elevrådsleder. 

Rektor: Randi E. Tallaksen 

Forfall:  Simen Jørgensen, Bydelen/H, Bitte Tolleshaug, ansatt, Anne Førde, ansatt 

Møtegruppe: Driftsstyret  

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

Møtetid:  29.11.16  

Referent: Randi E. Tallaksen 

Telefon: 22440000 

Vår ref Vår ref 

Arkivkode Arkivkode 

Neste møte Mandag 16.01.17, klokken 16.30. 

 

 

Sak 48/16: Godkjenning av innkalling og saksliste. 

  Innkalling og saksliste godkjent.  

 

Sak 49/16: Godkjenning av referat fra 10.10.16. 

  Godkjent. 

 

Sak 50/16: Informasjon fra ledelsen (økonomi, elevsituasjonen, kunstutvalget, 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. De to siste måneders ekstra bevisste innstramning har medført at 

tallene har bedret seg og er pr 25.11 -0,17%. Skolen har inntil i høst fått en 

del inntekter pga utleie. Dette er jo ikke mulig nå, så ledelsen har søkt 

refusjon for dette som de såkalte pukkelkostnader (gjelder ca 300 000). 

Søknaden er avslått. 

 Det vil bli et høringsmøte på Elvebakken skole 31.01.17 klokken 17-19 ang 

den nye ressursfordelingsmodellen. Rektor sender brevet til alle i DS. 

 Innskrivning for neste høsts 1.klassinger vil bli 8.12. Det er pr i dag 102 

barn født i 2011 som hører til skolens inntaksområde. Urra vil ha tre 

førsteklasser også neste høst. 
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 Nytt møte i Kunstutvalget 2.12 for rektor. Det er bevilget 1 mill til dette i 

forbindelse med rehabiliteringen og bygging av flerbrukshallen. DS 

etterspurte prosessen i arbeidet rundt kunstutvelgelsen og hvem som har 

avgjørende myndighet. Et samstemt DS ønsker kunst utenfor flerbrukshallen 

ved flaggstangen, med tema "Inkludering". Dette har rektor bragt frem i 

utvalget. DS-leder vil kontakte koordinator i utvalget for å innhente fakta 

her. 

 Ledelsen ved Urra er bevisste på å arbeide med Urra-samholdet for elever 

og ansatte i de årene vi er under rehabilitering. (Både høstens Elvelangs og 

markering av FN-dagen 24.10 var bl.a. ledd i dette arbeidet). 

Menneskerettighetsdagen er 10.12, og den markeres fredag 9.12 i Urras 

skolegård fra morgenen av. Bussene for m-trinnet vil da bli satt opp senere 

denne dagen. 

 Uranienborg skole er blitt "læringspartnerskole" med Voksen skole. Alle 

skolene i vårt område F i Oslo har fått en samarbeidsskole. Målet er å lære 

av hverandre, slik at vi kan bli enda bedre på vurdering og elevenes læring.  

 

Sak 51/16: Trafikksituasjonen. 

  DS-leder har undersøkt situasjonen ang skilting og fartsgrenser rundt skolen i  

  samarbeid med FAU-leder. Det viser seg at fartsgrensene er 50km rundt skolen,  

  mens den er 30km litt lenger unna. Dette stemmer ikke, etter undersøkelser gjort. 

For DS´medlemmer er ønsket variable skilt med 30km i fartsgrense, som nær 

Ruseløkka skole. Bymiljøetaten har hatt saken på bordet et år, men har ikke foretatt 

 seg noe i den tro at det allerede var 30km rundt skolen.  

 Misforståelsen er oppklart, og saken vil forhåpentligvis komme til 

  bystyret innen kort tid. 

     

Sak 52/16: Nytt mht bygget og midlertidigheten. 

  Ifølge Undervisningsbygg er fremdriften i rute. Siste info fra prosjektleder ble  

Lagt frem av rektor i møtet. Dette vil bli lagt på skolens hjemmeside.  

  Det ble også gitt info fra prosjektleder i UDE. Her jobbes det nå spesielt med 

  løsninger for skoleåret 2018/2019, da det da kan bli for liten plass ved F.N. 

 

Sak 53/16: Nytt fra Elevrådet.  

 Elevrådsleder informerte om at OD er gjennomført og internasjonal dag. 

 Skolen vår var representert ved Elevrådskonferansen ved Ullern vgs. 

 Skolegenser,- komité som jobber med dette nå. 

 Rektor og elevrådsstyret har hatt møte ang storefri ved F.N. Elevrådsstyret 

skulle undersøke hva elevene ønsket/andre forslag. Tilbakemelding er 

elevene ønsker å beholde ordningen slik som den er. 

 

Da kontaktlærer for Elevrådet 1-4 var til stede, rapporterte hun litt fra 

elevrådsarbeidet der. De har i høst hatt fokus på innspill til friminuttene og 

aktiviteter der. Inkluderingsledere og inkluderingsvandrere fungerer fint. De tar 

arbeidet seriøst. Fokus er samhold. Inkluderingslederne/vandrerne har orange 

vester i storefri. Nye elever vil få oppgavene etter jul. Det er gode forhold for 

URRA-elevene i friminuttene. 

1-4 er også opptatt av skolegensere, og tegnekonkurranse mht logo er lansert. 

Det jobbes også med Omvendt julekalender,- fokus på hva elevene kan gjøre for 

andre. Mål: Gi i stedet for å få. Flere eksempler ble nevnt, DS var fornøyd. 
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Sak 54/16: Nytt fra FAU. 

 FAU følger trafikksituasjonen nøye. 

 Nytt FAU-møte 30.11.  

 

    

Sak 55/16: Eventuelt 

  Nytt møte mandag 16.01.17 klokken 16.30. Strategisk plan for 2017 og budsjett må  

  være godkjent innen 20.01.17. Rektor sender ut skolens forslag til Strategisk 

  plan på mail, når det foreligger, slik at medlemmene har anledning til å studere 

  den i forkant av møtet 16.01. Skolen ser ikke for seg nye satsinger,- men eventuelt 

  noen nye tiltak for å forbedre ytterligere de satsingene vi har: Lesing, skriving,  

  realfag, inkludering (se skolens visjon og pedagogiske plattform). 

 

 

     

 

 

__________________      ______________________ 

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 

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 

 

 

 


