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Sak 11/22 Innkalling og referat fra møtet 11.1.2022 ble godkjent 

Saker til vedtak 

 

Sak 12/22 Årsregnskap 2021 og fullstendighetserklæring 

Rektor gjennomgikk årsrapporter for skolen og AKS, samt fullstedighetserklæring, se vedlegg til 

innkallingen. 

 

Vedtak: årsregnskap og fullstendighetserklæring godkjennes 

   

Informasjons-saker 

   

Sak 13/22  Covid- 19  
  Regjeringen fjernet 12. februar de aller fleste koronatiltakene, inkludert trafikklysmodellen. 

Karantene og isolasjon 

• Det er ikke lenger krav om smittekarentene. 

• Krav til isolasjon oppheves. 

• Det er anbefalt at smittede voksne holder seg hjemme i fire døgn. Denne anbefalingen vurderes 

fortløpende og forventes endret innen få uker. 

• Barnehagebarn og skoleelever anbefales å holde seg hjemme når de er syke, men kan gå i 

barnehagen og på skolen så lenge de har vært feberfrie i 24 timer. 

• Barn og skoleelever behøver ikke teste seg selv om de har symptomer. 

Testing i Osloskolen 

• Jevnlig testing (massetesting) i Osloskolen er avsluttet.   

• Voksne som har symptomer anbefales å teste seg. Dette gjelder også voksne i voksenopplæringen. 

Elever trenger ikke å teste seg, selv om de er nærkontakter eller har symptomer.    

Arrangementer, møter og sosiale sammenkomster på skolene 

• Det er ingen spesielle regler for arrangementer, møter, revy og sosiale sammenkomster på 

skolene. 

 

Sak 14/ 22 Informasjon fra skolen 
• Halvårsvurdering-utviklingssamtaler avholdt digitalt/fysisk, mens foreldremøter kan nå avholdes fysiske. 

• Innskriving 1. trinn- 10 forhåndsvarsel til Bolteløkke og Møllegata er sendt med frist for innspill. 

Nærskolevedtak sendes ut ca. 1.4.22 

• Inntak elever til ungdomsskolen- 26 forhåndsvarsel til Uranienborg er sendt med frist for innspill. 

Nærskolevedtak sendes ut ca. 12. april 

• Krigen i Ukraina er et tema som vi også snakker om på skolen 

Ruseløkka skole-referat fra driftsstyremøte  

Til stede:  Sigrid Moldestad (F), Astrid Bjerke (F) Magne Strømmen(P). Marthe Sletmo (P), Christine 

Karin Wendel(E) og Merete Hansen  

Kopi:  Ole Malmsten (BU-FRP), Sigve Næss (BU-R), Nicolay Lange-Nielsen (BU-MDG), Claus 

Poulsen (F), Ingrid Thorkildsen (BU-FRP), Bjørn Tore Egeberg (BU-R), Synne Fløttum 

Iversen (BU-MDG), Morten Granquist (P) og Anne Siqveland (P) 

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Tirsdag 1.3.2022 16:30-17:30 



• Jod-tabletter oppbevares på skolen som en del av atomberedskapen i kommunen 

  

Sak 15/ 22 Nytt fra personalet 
• Vinterferie på AKS ble en fin uke. Torsdag 24.2. brøt det ut krig  i Ukraina og ansatte erfarte at 

elevene hadde behov for å snakke om dette umiddelbart. 

• AKS har denne måneden fokus på mangfold og inkludering og at alle elever skal oppleve at det er 

verdifullt å kunne flere språk. 

• Eksamen våren- 22 er avlyst 

• Ungdomstrinnet har gjennomført vellykkede Teknologi og design-prosjekt før vinterferien og 

barnetrinnet gjennomfører sine uker i uke 14. 

• Fra klubben er det knyttet store forventinger til hovedoppgjøret, og i år er også arbeidstidsavtalen 

en del av forhandlingen. 

 

Sak 16/ 22 Nytt fra FAU 
• FAU erfarer at mange biler kjører ulovlig forbi bommen i Løkkeveien og dette skaper trafikkfarlige 

situasjoner. FAU har sendt et brev til Politiet og ønsker at skolen også skal gjøre dette, samt 

kontakte BYM for å diskutere om det kan lages flere hindringer. 

• Avvikling av spisepause for elevene var tema på FAU møtet i februar og noen foresatte reagere på 

at eleven ser på Tv/ skjer mens de spiser.  

• FAU stiller med foreldrevakter til ballet 10. 3.  

• 6. trinn er i gang med å lage et 17. maiarrangement, 

• Spørsmål til skolen om læremiddel vil bli tatt opp i neste møte; er det slik at elevene kun får 

digitale læremiddel og at foresatte selv må kjøpe bøker til de som MÅ ha det? 

 
   

Sak 17/22 Nytt fra elevrådet 
• Ball for 10. trinn arrangeres 10.3.2022 

• Utdanningsetaten invitere til Elevrådskonferanse 7. 4 og det er tre år siden sist dette 

arrangementet ble avhold  

• EO (Elevorganisasjonen) invitere til årsmøte 28.-29. mars 

• Eksamen våren 22 er avlyst, men skolen arrangere likevel prøvemuntlig som inngår i 

sluttvurderingen. 

 
Sak 18/22 Ingen saker til eventuelt 


