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______________________
Møtt:Bård Standal, Geir Rognlien Elgvin, Rita Sæther, Marina Birgitte Heyerdahl, Magne Strømmen, Marthe Sletmo, Anne-Britt Rønningsen, Sunniva Maske
Dyste, Julia Pulpan og Merete Hansen

Sak 01/20 Innkallingble godkjent.

Sak 02/20 Møtebok fra driftsstyremøte 25.11.19 ble godkjent uten kommentarer.

Sak 03/20 Konstituering av nytt driftsstyre

Nye politiske representanter
1. Ole Malmsten (Frp)
2. Rita Sæther (R)
3. Marina Heyerdahl(MDG)

Varamedlemmer ved Ruseløkka skole (innkalles i nummerrekkefølge):
1. Ingrid Thorkildsen (Frp)
2. Bjørn Tore Egeberg (R)
3. Anders Marstrander (MDG)

Vedtak:
Bård Standal fortsetter som leder og Marina Birgitte Heyerdahl ble valgt som ny nestleder.

Sak 04/20 Budsjett Aktivitetsskolen Ruseløkka 2020ble gjennomgåttav Økonomikonsulent Peder Myhr
Vedtak: Foreslått budsjett for Ruseløkka Aktivitetsskole 2020vedtas

Sak 05/20 Budsjett Ruseløkka skole 2020ble gjennomgått ved rektor og økonomikonsulentPeder Myhr
Vedtak: Foreslått budsjett for Ruseløkka skole 2020 funksjon 202 og 222 vedtas, og det gis tilslutningtil at et
ev mindreforbruk 2019 settes av læremidler og innkjøp av læringsteknologi.

Sak 06/20 Strategisk plan 2018-2021. Forslag til plan er sendt ut i forkant av møtet og ble gjennomgått før vedtaket ble
fattet. Driftsstyret diskuterte hvordan skolens satsing på læringsteknologi vil påvirke læringsresultater og elevers
evne til konsentrasjon m.m. Dette ervanskelig å måle og skolen følger derfor nøye med på forskning som
publiseres om temaet. "Ruseløkka skole ønsker å bli en skole der læringsteknologi er tilgjengelige verktøy for å
lære mer og trives bedre. Å bruke teknologi iseg selv er ikke et mål, men å utnytte læringsteknologi for å
konkretisere, differensiere, samskriveosv., er ønskelig. Øving på grunnleggende digital kompetanse kreves i
læreplanenefra 1. klasse, slik at eleveneblir forberedt på et digitalt arbeids og samfunnsliv. Skolen anser det
som en viktig oppgave å bidra til at alle barn får gode digitale ferdigheter uavhengig av hvilke tilganger de har
hjemme (sosial utjevning)."

Vedtak: Strategisk plan vedtas slik dener presentert
Merknad: det er ønskelig at skolens digitale satsing evalueres og diskuteres jevnlig, også i driftsstyret.

Sak 07/20 Informasjonsaker fra skolen
Resultater årets Elevundersøkelse5.-10./ Trivelsundersøkelse1.-4.ble gjennomgått og sendes utsammen med referatet
Foreløpige innskrivningstall
o Totalt elevantall: 95 (De vi sendte innskrivningsskjema til; dette er en nedgang fra 109 forrige år)
o Totalt skrevet inn: 44 (51) 7 har sagt de skal sende skjema, men ikke gjort det enda.
o Totalt ikke oppnådd kontakt: 11

Ruseløkka skole-møtereferat driftsstyret

Til: Bård Standal (F), Geir Rognlien Elgvin (F) Ole Malmsten (BU-FRP), Rita Sæther (BU-R), Marina
Birgitte Heyerdahl (BU-MDG), Magne Strømmen(P). Marthe Sletmo (P), Anne-Britt Rønningsen (P)
Sunniva Maske Dyste(E), Julia Pulpan(E) og Merete Hansen

Kopi: Per Wiggen (F), Sigrid Moldestad (F), Ingrid Thorkildsen (BU-FRP), Bjørn Tore Egeberg (BU-R),
Anders Marstrander (BU-MDG) og Morten Granquist (P), Anne Siqveland( P)

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole
Møtetid: Mandag 13.1.2020 16.30-18.00



 

 

o Totalt søkt skolebytte og gitt oss beskjed: 11  
o Totalt søknader om skolebytte til oss: 2 

 
 

Sak 08/ 20 Nytt fra personalet 
 Terminavslutning- 10.1. og karakterene publiseres uke 3 og det inviteres til utviklingssamtaler i uke 4 og 5 
 Årets "Teknologi og designuker" planlegges nå, og avholdes i uke 7 og 10 

 
Sak 09/ 20 Nytt fra FAU 

• FAU avholder en workshop i samarbeid med skolen for  å gi jobbe med ny visjon og verdier, tirsdag 14.1. 
• Er det grunn til bekymring rundt resultat på nasjonale prøver på 5. trinn? 
• Fortsatt opptatt av mobilfri skole 

 
Sak 10/20 Nytt fra elevrådet 

• Elevrådsleder har deltatt på Eo`s Elevrådskonferanse og tar med derfra at det kan være lurt at elverådet etablerer flere komiteer og 
velger leder før skoleårets start.  

• Elevrådet har planlagt en workshop i samarbeid med skolen for å jobbe med skolens visjon og verdier, i uke 5 
• Elevrådet har behandlet resultatene av elevundersøkelsen. 

 
Sak 11/20 Ingen saker til eventuelt 
 

 

Oslo    /      - 2020 

Bård Standal      Merete Hansen 
Leder av driftsstyret     Sekretær/ rektor     

  


