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Møtereferat 

Til:  Bård Standal (F), Geir Rognlien Elgvin (F) Hans Magnus Borge (BU-H), Sonja 

Myhre Holten(BU-V), Marina Birgitte Heyerdahl (BU-MDG), Hemming 

Johnsen(P), Marthe Sletmo (P), Anne-Britt Rønningsen (A) Stella Maria Whist 

Norsdatter (E), Ingebjørg Håberg (E) og Merete Hansen  

Kopi:  Per Wiggen (F), Sigrid Moldestad (F), Heidi Bergsveen (BU-H), Kristian Rudsta 

Andersen (BU-V), Adam Tumidajewics (BU-MDG) og Magne Strømmen(P)  

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Mandag 14.1.2019 16.30-18.00 

_______________________________________________________________________________ 

Møtt: Hans Magnus Borge, Marina Birgitte Heyerdahl, Kristian R. Andersen, Sigrid Moldestad, 

Geir Rognlien Elgvin, Magne Strømmen, Anne-Britt Rønningsen, Ingebjørg Håberg og Merete 

Hansen 

 

Sak 01/19 Innkalling ble godkjent og Hans Magnus Borge leder møtet 
 

Sak 02/19  Møtebok fra driftsstyremøte 3.12.18-godkjent 
 

Sak 03/19 Forslag til skolens plan for bruk av læringsteknologi ble presentert og godkjent 

 

Sak 04/19 Budsjett Aktivitetsskolen Ruseløkka 2019 

  Vedtak: Foreslått budsjett for Ruseløkka Aktivitetsskole 2019 vedtas 
 

Sak 05/19 Budsjett Ruseløkka skole 2019 

Vedtak: Foreslått budsjett for Ruseløkka skole 2019 vedtas og det gis tilslutning til 

at et ev mindreforbruk 2018 settes av til seminar for de ansatte og innkjøp av 

læringsteknologi. 

   

Sak 06/19  Innspill til Strategisk plan 2019-2022 

  Vedtak: Strategisk plan vedtas slik det er presentert 
 

Sak 07/19 Informasjonsaker fra skolen 

 Resultater årets Nasjonale prøver- presentasjon 

 Terminavslutning- 11.1.19- utviklingssamtaler ca. i uke 5 og 6. 

 Foreløpige innskrivningstall 
Totalt ant elever i innskrivningsområde pr 1/12 109 

Total elevantall pr 9/1 97 

Totalt skrevet inn pr 9/1 49 

Totalt skolebytte pr 9/1 26 

Totalt elever hos oss  

Totalt skolebyttesøknader til oss pr 9/1 2 

 

Siste nytt i byggesaken 
 Veidekke har startet sin aktivitet og fjerner nå en støttemur på tomten. 

 Brakkerigg (blir stående der ballbingen stod på nedre skolegård) og bygge -gjerde skal settes opp i løpet av 

de første dagene nå. 

 Vi har bedt om at det settes opp et solid, men samtidig pent gjerd mot skolegården.  

 Vi har i tillegg bedt om at det tilrettelegges for ballaktivitet ved en forhøyning av gjerdet der basketstativet 

står. 
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 Tirsdag 8.januar starter boring av en søm/ grøft rundt tomten. Denne bores for å minske vibrasjoner fra 

sprenging senere. 

 Tirsdag 8. januar kl. 18:00 holdes et informasjonsmøte for foresatte og naboer om byggearbeidene 

 Tirsdag 15. januar arrangeres informasjonsmøter for elever og ansatte. På dette møtet vil både 

undervisningsbygg og Veidekke være tilstede og gi grundig informasjon hva som skal skje. 

 Dette møtet arrangeres før sprengingen starter. Sprengingen kan gi korte rystelser (få sekunder) i 

bygningsmassen og for å trygge oss og elever er det viktig med god informasjon og varsling.  

 Det opprettes en varslingstjeneste slik at dere kan få sms i forkant av hver sprengning. 

 Dersom sprenging og utgraving går som planlagt så vil disse være ferdige innen utgangen av april. 

 Veidekke får kopi av våre ringetider slik at de unngår sprenging i friminutt. Det vil likevel være vakthold i 

skolegården under sprengingen for å sikre at ingen ferdes i nærheten. 

 Vi har også purret på at det settes opp en trapp fra øvre del av skolegården til Ruseløkkveien, dette for å ha 

en god rømningsvei. 

 Skolen kommer til å ha jevnlige møter med prosjektleder og entreprenør. 
 

Sak 08/ 19 Nytt fra personalet 

 Personalet er entusiastiske til planlagt seminar til Brussel 

 Det er knyttet spenning til om pågående grunnarbeider i tomten til nye Ruseløkka vil føre 

til mye støy og vanskelige arbeidsforhold, fremover 

 Foresatte på Vollebekk har mobilisert for å stanse oppsett av midlertidige paviljonger i 

skolegården, til bruk for 1.-4. klasse på Ruseløkka i byggeperioden. Dette har på ny skapt 

usikkerhet for personalet på barneskolen.  
 

Sak 09/ 19 Nytt fra FAU 

 FAU har etterspurt tanker rundt sikkerhet i bussen ved bruk av mobiler og iPads og venter 

på skolens tilbakemelding 

 FAU ønsker at skolen skal engasjere seg mer for å bedre trafikkforholdene rundt skolen og 

oppfordrer rektor til å sende en mail til BYM ad ønske om bom i Cort Adelers gt. 

 FAU ønsker at driftsstyret inviterer Paul  H .Amble for en diskusjon om muligheter for å 

jobbe mot et kunstprosjekt i krysset Løkkeveien/ Ruseløkkveien, utenfor nye Ruseløkka 

skolen  pha@designated.no  

 FAU minner om at når byggingen av ny skole skrider frem må skolen profilere seg bedre 

for å skape større entusiasme for den flotte skolen.  
 

Sak 10/19 Nytt fra elevrådet 

 Elevrådet jobber nå med årets skolegenser 

 Elevrådet på skolen er organisert i Elevorganisasjonene (EO) og er engasjerte i for 

eksempel hvilke formål OD skal gå til, i forkant av årets Elevting. 
 

Sak 11/19 Eventuelt 

 Anonymt varslingssystem for elever ble diskutert i sist møte og driftsstyret etterspør om 

det er gjort noe i den saken. Skolens rektor har sendt en forespørsel til Etaten og venter på 

tilbakemelding.  

 

Oslo    /     - 2019 

 

Hans Magnus Borge      Merete Hansen 

Nestleder driftsstyret      driftsstyrets sekretær/ rektor 
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