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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

T elefon: +47 23 27 28 40
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oslo.kommune.no

________________________________________________________________________________________________________
______________________
Møtt: Geir Rognlien Elgvin, Sigrid Moldestad, Hans Magnus Borge, Sonja Myhre Holten, Marina Birgitte Heyerdahl, Magne Strømmen. Marthe Sletmo, Anne -
Britt Rønningsen, Sunniva Maske Dyste , Julia Pulpan og Merete Hansen

Sak 5 3/19 I nnkalling en godkjent . Hans Magnus Borge leder møtet

Sak 5 4/19 M øtebok fra driftsstyremøte 21.10 .2019 ble godkjent

Sak 5 5/19 Månedsrapport / status økonomi
V edtak: Måndsrapporten tas til etterretning og sendes ut sammen med referatet.

Sak 5 6/19 Strategisk plan/ Politiske føringer for ne ste budsjettperiode ble gjennomgått
- S tra tegisk plan skal ved tas i driftsstyremøte 13.01.2020

Sak 5 7/19 Oppdatering byggesak og erstatningslokaler
- P e r nå er byggeprosessen "i rute"
- Inventarprosjektet - brukermedvirkning i personalet
- Kunstutvalget har valgt to kunstnere; Peder K. Bugge og Apichaya Wanthiang .
- Utomhusplan - brukermedvirkning elever

Sak 5 8/19 Informasjonsaker fra skolen
Kort informasjon om innføring av fagfornyelsen
Resultatgjennomgang Nasjonale prøver
Elevundersøkelsen og trivselsundersøkelsen pågår
Brukerundersøkelse AKS gjennomføres uke 49 - 51

Sak 5 9/ 19 Nytt fra personalet
- Er godt i gang med innføringen av fagfornyelsen, men opplever at det er en stor jobb å sette seg inn

i alle nye plane ri til l egg til alle ordinære oppgaver.

Sak 6 0/ 19 Nytt fra FAU
- Julegrantenning 28. november
- Ball for 10. trinn 6 februar
- Telefonkatalog for hele skolen er under utarbeidelse
- Fra SMU er det kommet melding om at elever på 10 . trinn opplever at medelever spiller dataspill i

timene uten at det får konsekvenser og etterspør hvordan lærene stiller deg til denne påstanden?
- Følger opp FAU innspill til PBE, ad utvendig trapp mellom nedre og øvre skolegård

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 Slet mo (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 Morten Granquist (P), Anne Siqveland( P)

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole

Møtetid: Mandag 25.11 .2019 16.30 - 17.3 0



 

 

- Etterlyser mer informasjon og entusiasme om at Ruseløkka får et fantastisk bygg og at skolen 
engasjere seg mer i hva som skjer i nærområdene 

 
Sak 61/19 Nytt fra elevrådet 

- MOT- til å glede-dagen ble arrangert torsdag 21. oktober med flere gode aktiviteter  
- Det er nå kåret en vinner i tegnekonkurransen om nytt motiv for skolegenseren 

 
Sak 62/19 Eventuelt 

Kan skolen engasjere seg i å få tilbake trikkestoppet i Ibsens gt? Har  skolen evt. tall på hvor elevene 
bor og ferdes på skoleveien, slik at det kan brukes som et argument.  
I diskusjonene kom det frem at det kan bli aktuelt for foreldregruppen å samle inn 300 underskrifter til 
et innbyggerinitiativ og fremme saken for bystyret, jfr. "kraftfulle fremkommelighetstiltak ( RUTER og 
BYM) 

 
 
 
 

Oslo         /      - 2019 
 

Hans Magnus Borge      Merete Hansen 
nestleder driftsstyret      rektor/ sekretær 


