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______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Møtt: Hans Magnus Borge, Marina Birgitte Heyerdahl,  Magne Strømmen, Marthe Sletmo, Anne Siqveland, Julia Pulpan, 

Sunniva Maske Dyste og Merete Hansen 

 

Sak 33/19 Innkalling ble godkjent 
 

Sak 34/19  Møtebok fra driftsstyremøte 27.5.2019 ble godkjent, uten kommentarer. 
 

Sak 35/19 Vedtak: Månedsrapport / status økonomi tas til etterretning 

Driftsstyret ønsker likevel å påpeke at finansiseringsmodellen der 

stykkprisfinansiering av elever utgjør hovedoverføringen til skolen, får store 

negative konsekvenser i en periode der elevene velger bort skoleplassen grunnet 

reisevei/ erstatningslokaler. Skolen har inneværende år en elevnedgang på 28 

elever og dette utgjør en reduksjon på –602 000 kr i skolens høstjustering. 

Kommende budsjettår vil denne reduksjoner av elever utgjøre – 1 444 8000kr i 

reduserte inntekter (basert på elevsats for 2019). Dette kommer til å få 

konsekvenser for driften de kommende skoleårene, inntill elevtallet igjen øker. 

 

For å illustrere hvilke utsalg modellen gir så ville  fulle klasser med 28 elever på 1.-7. utløst 

følgene økte overføringer pr. skoleår; 112 flere elever x 49 200,- = +5 510 400 kr.  
 

Sak 36/19 Følgende møteplan ble vedtatt for skoleåret -19/20; 

16.9., 21.10., 25.11., 13.1., 24.2., 30.3. og 25.5. 
 

Sak 37/19 Oppdatering byggesak og erstatningslokaler 

 Status paviljoner- ble ferdigstilt til 1. august og Ruseløkka er godt fornøyd 

med nye læringsarenaer 

 Status bygging av ny skole- 

o Grunnsteinsnedeleggelse 26. august. 

o Tett bygg i februar 2020 

o Teknisk ferdig bygg oktover 2020  

o Klart for bruk mars 2021 

 

Ruseløkka skole-driftstyrereferat   

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

Holten(BU-V), Marina Birgitte Heyerdahl (BU-MDG),  Magne Strømmen(P). Marthe 

Sletmo (P), Anne-Britt Rønningsen (A)  Sunniva Maske Dyste (E),  Julia Pulpan (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 Anne Siqveland( P) 

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Mandag 16.9.2019 16.30-18.00 



 

 

Foreldrerepresentant Sigrid Moldestad  har gjennom saksinnsyn hos Plan- og 

bygningsetaten sett at det er planlagt to trappeløp for å forbinde øvre og nedre 

skolegård, mot Ruseløkkveien. Trappeløsningen vil føre til en reduksjon på ca 

130m2 av skolens uteareal. Driftsstyret ser ikke nytteverdien av dette 

trappeløpet og ønsker å etterspørre forklaring på at Plan- og byggningsetaten har 

foreslått denne løsningen.  FAU- leder tar kontakt med driftsstyreleder for å 

avklare hvordan denne saken kan følges opp. 

Sak 38/19 Informasjonsaker fra skolen 

 Positivt seminar i Brussel for et samlet personale 

 God oppstart av skoleåret  

 Gjennomgang av eksamensresultater 
 

Sak 39/ 19 Nytt fra personalet 

 Ønsker også å fremheve at seminar utenlands har virket positiv og 

samlende for personalet. 

 Nye tillitsvalgt fra Utdanningsforbudet er valgt både på barne- og 

ungdomskolen. 

 

Sak 40/ 19 Nytt fra FAU 

 Første møte var 10.9. og nytt FAU er konstituert. Sigrid Moldestad er 

fortsatt FAU- leder 

 

Sak 41/19 Nytt fra elevrådet 

 Elevrådet har gjennomført første møte og valgt følgende styre; 

 Sunniva 10C- leder 

 Julia 9A- nestleder 

 Erik 10A- sekretær 

 

Sak 42/19 Ingen saker ble tatt opp under eventuelt 

 

 

 

Oslo      /     - 2019 

 

Hans Magnus Borge    Merete Hansen 

Nestleder driftsstyret    rektor/ sekretær 


