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Sak 41/21 Innkalling ble godkjent 

Sak 42/21  Konstituering/ valg av leder 

Et enstemmig driftsstyre valgt følgende leder og nestleder: 

  Leder:  Astrid Bjerke (F) 

  Nestleder: Nicolay Lange-Nielsen (BU-MDG) 

 

Sak 43/21 Månedsrapport/ 2.tertialrapport 

Viser til tidligere redegjørelser om økonomistatus/ kommentarer til årets budsjett, og viser til 

at merforbruk pr. august 2021 er forventet. 

  Forslag til vedtak: økonomistatus tas til etterretning 

    

Sak 44/21  Møteplan; 11.10.21., 9.11.21., 7.12.21., 11.01.22., 1.3.22., 5.4.22. og 10.5.22 

  Vedtak: møtedag flyttes til tirsdager og datoer ovenfor utgjør dermed møteplanen 

 

Sak 45/ 21  Informasjon fra skolen 

▪ Status bygg og skolegård- fortsatt reklamasjoner og mangler 

▪ Elevtallsutvikling 565 elever økning 23 elever fra i fjor (fortsatt 89 elever for lite på 

barnetrinnet) 

▪ Oppstart 

▪ Jubileum- program for 11.11. 21 

▪ Nasjonale prøver- alle gjennomført, resultatene gjennomgås nå etter høstferien 

▪ Verdensdagen for psykisk helse ble markert 11.10.   

 

Sak 46/ 21 Nytt fra personalet 

• Innføring av nye læreplaner/ fagfornyelsen krever mye tid til å lage nye årsplaner m.m. 

• Utprøving av digitale hjelpemiddel er både spennende og utfordrende 

• Utdanningsforbundet er igjen i gang med fagforeningsarbeid for et samlet personale; 1.-

10.  

• Vi gleder oss til felles sosial sammenkomst 15.10.  etter byggeprosesser og 

pandemihåndtering. 

Ruseløkka skole-referat fra møtet i driftstyre  

Møtt:  Sigrid Moldestad (F), Astrid Bjerke (F), Nicolay Lange-Nielsen (BU-MDG), Magne 

Strømmen(P). Marthe Sletmo (P), Christine Karin Wendel(E), Olav Kalsnes (E) og Merete 

Hansen  

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

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

Sigve Næss (BU-R) 

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Mandag 11.10.2021 16:30-18:00 



 

 

 

Sak 47/ 21 Nytt fra FAU 

• En trafikkgruppe jobber fortsatt aktivt for stenging av Ruseløkkveien. Det er nå signaler 

om at Byrådet er positiv til en prøvestenging og saken skal til politisk behandling i 

"samferdsel og miljøutvalget" senere denne uken 

• FAU ønsker en oversikt over utleie på skolen og at det skal publisere på hjemmesiden 

hvilke aktiviteter som er mulig å melde seg på. 

• 4. trinn skal bistå med jubileumskafé 11.11., men det er viktig at skolen er klar i sin 

bestilling til hva som skal organiseres.( på FAU 12.10.21. ble det også enighet om at 7. og 

8. trinn bistår) 

• 1. og 5. trinn har ansvaret for julegrantenning og vil snart komme tilbake til dato og 

program. 

• Reklamerer for Halloween-arrangement i Lassons gt. 31.10. kl. 18:00 

 

Sak 48/21 Nytt fra elevrådet 

• Elevene erfarer at flere har med matpakke etter at vi flyttet inn i det nye bygget; det er for 

mange trapper å gå til butikken … Dette bidrar til et bedre miljø i 5. og 6. etasje! Det er 

ønskelig med en drikkeautomat også i 5. etasje, slik at eleven slipper å gå helt ned i 1 

etasje for å hente melk/ juice. 

• Elevene ønsker utkledning fredag 29.10. i anledning Halloween 

• Reklamasjon på manglende solskjerming mot Løkkeveien, eleven synes det er vanskelig å 

se skjermene. 

• Elevrådet har søkt og fått innvilget 40 000,-fra EO til årets ball for  10. trinn og dette gir 

godt utgangspunkt for et inkluderende og gratis arrangement. 

 

Sak 49/21 Ingen saker til eventuelt 

 

 

Oslo 15.10 21 

 

Astrid Bjerke      Merete Hansen 

Driftsstyreleder    rektor/ sekretær 


