
 

 

 
   

Ruseløkka skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

1.-7. Brobekkveien 50, 0598 Oslo 

8.-10. Cort Adelers gt. 30 0254 Oslo 

Postadresse: 

Oslo kommune, Utdanningsetaten, Ruseløkka skole, P.B 6127 

Etterstad 0602 Oslo 

Telefon: +47 23 27 28 40 

postmottak@ude.oslo.kommune.no 

oslo.kommune.no 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Til stede: Bård Standal, Geir Rognlien Elgvin, Hans Magnus Borge, Marina Birgitte Heyerdahl,  Magne Strømmen, Marthe 

Sletmo, Anne-Britt Rønningsen,) Sunniva Maske Dyste, Julia Pulpan og Merete Hansen 

 

Sak 43/19 Innkallingen godkjent 

Sak 44/19  Møtebok fra driftsstyremøte 16.09.2019 ble godkjent uten kommentarer 

Sak 45/19 Månedsrapport /status økonomi- tas til etterretning. 

Til tross for høstjustering på – 600 000,- så ser  det ut som om vi skal unngå et særlig 

merforbruk i 2019. Dette skyldes at noen innkjøp utsettes og at en ansatt går over til annen 

stilling tidligere enn antatt/ budsjettert.  

 

Sak 46/19 Kort presentasjon av skolens nye visjon og verdier, samt plan for visuell profil. 

 

Sak 47/19 Oppdatering byggesak og erstatningslokaler 

VIA/ Storebrand har lekasjer i sitt garasjeanlegg under nedre skolegård og  har behov for å 

utbedre dette ved å grave opp plassen og legge ny membran. Dette kan medføre at det vil 

foregå arbeider på nedre skolegård etter mars 2021, da det opprinnelig er tenkt at 

elevene på barneskolen skal flytte inn. 

 

Sak 48/19 Informasjonsaker fra skolen 

 Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden fra nå og frem til jul 

 Uke 43 på barneskolen er en uke der undervisningen foregår i aldersblanede 

grupper og fokuset i år er positivt fokus på vårt kulturelle mangfold og våre 

sentrale verdier. På ungdomsskolen gjennomføres Internasjona uke og OD i uke 44. 

 Juleavslutninger planlegges i samarbeid med klassekontaktene og det er litt ulikt 

om det er ønskelig å gjennomføre på Vollebekk, i Cort Adelers gt. eller et annet 

sted. 

 

 

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 (P) 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 21.10.2019 16.30-18.00 



 

 

Sak 49/ 19 Nytt fra personalet 

 Alle trinn har gjennomført flotte markeringer av "Verdensdagen for psykisk helse" 

10.oktober- Årets tema var #Gi tid 

 

Sak 50/ 19 Nytt fra FAU- oppfølging sak 37/ 19; trappeløp mellom nedre og øvre skolegård. 

 Oppfølging av sak 37/ 19- Fau og driftsstyret har gått sammen om å skrive et brev 

til PBE, ad "ny" trappeløsning mellom nedre og øvre skolegård. Brevet ble 

gjennomgått i møtet og alle gav sin tilstluting til at brevet sendes. 

 Ruseløkka barnehage legger ned driften og det kan bli aktuelt for foreldregruppen 

og ev.skolen å medvirke til å utbedre de arealene som barnehagen har benyttet.  

 
Sak 51/19 Nytt fra elevrådet 

 Elevrådet har deltatt på "Elevrådssløftet" i regi av Elevorganinsasjonen og i 

ungdommens bystyremøte, siden sist gang. 

 Elevrådet har lyst ut en konkurranse for å tegne årets skolegenser. 

 

Sak 52/19 Ingen saker til eventuelt 

 

 

 

Oslo    /       - 2019 

 

Bård Standal      Merete Hansen 

Driftsstyreleder     Rektor/ sekretær 

 


