
 

 

 
   

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 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Møtt: Catrine Galtung,  Sigrid Moldestad,  Ingrid Thorkildsen,  Rita Sæther, Marina Birgitte Heyerdahl,  Magne Strømmen, Marthe Sletmo, 

Morten Granquist, Sunniva Maske Dyste, Julia Pulpan og Merete Hansen  

 

Sak 22/20 Innkalling ble godkjent 

Sak 23/20  Møtebok fra driftsstyremøte 24.2.20 ble godkjent 

Sak 24/20 Ny konstituering.  

Vedtaket i sak 03/ 2020 gjøres ugyldig, da Bård Standal ble valgt som leder på feilaktig 

grunnlag (valgt periode var over) 

 

Vedtak: Marina Birgitte Heyerdahl ble valg som leder av driftsstyret og Catrine Galtung ble 

valgt som nestleder 

 

Sak 25/ 20  Status økonomi- kort redegjørelse v. rektor.  Viser også til kommentarer til årets budsjett som 

ble lagt ved budsjettbehandlingen. Pr. nå ser det ut som om skolen kommer til å få et lite 

merforbruk inneværende år.  

Vedtak: økonomistatus tas til etterretning. 

   

Sak 26/20 Gjennomgang av smittevernstiltak – dialogbasert redegjørelse mellom de ulike aktørene- 

rektor- ansatte- elever og foresatte 

 

 Informasjon og oppfølging til foresatte 

 Hjemmeskole 12.3- 27.4 

 Gradvis oppstart 1.-4. 

 Gradvis oppstart 5.-10.trinn 

 

Konklusjon: Skolen har gitt tilstrekkelig informasjon og har lyktes med å være tilgjengelig. 

Elever har både gjennom perioden med hjemmeskolen og under perioden med delvis åpning 

fått et tilfredsstillende tilbud og skolen får tilbakemeldinger fra alle grupper om at 

nårværende ordningen bør videreføres frem til sommerferien. Ansatte har hatt stor 

arbeidsbelastning i denne perioden og dette har spesielt gått ut over de som i tillegg har små 

barn hjemme. Nå opplever de fleste at arbeidsbelastningen er mer lik "normalen" 

Ruseløkka skole-referat fra møte i driftsstyret  

Til:  Catrine Galtung (F),  Sigrid Moldestad (F)  Ole Malmsten (BU-FRP),  Rita Sæther (BU-R), 

Marina Birgitte Heyerdahl (BU-MDG),  Magne Strømmen(P). Marthe Sletmo (P), Morten 

Granquist (P) Sunniva Maske Dyste(E), Julia Pulpan(E) og Merete Hansen  

Kopi:  Per Wiggen (F),  Linda Larsen (F),  Ingrid Thorkildsen (BU-FRP),  Bjørn Tore Egeberg (BU-

R),  Anders Marstrander (BU-MDG) og Anne Siqveland( P) 

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Mandag 25.5.2020 16.30-18.00 



 

 

Skolen kartla tidlig hvordan vi best kunne organisere sluttvurderingen slik at hver enkelt elev 

skulle få en rettferdig og god standpunktkarakter i alle fag. Det var en viktig og riktig 

beslutning å avlyse eksamen, slik at skolen faktisk fikk bedre tid til sluttvurderingen.  

 

Læringsutbytte for de fleste i denne perioden har vært god og flere lærere og  elever 

rapporterer om mer innsikt i læringsarbeidet med tettere "innleveringer" og mer "en til en" 

kontakt.  Samtidig opplever vi at for enkelte sårbare gruppe har perioden vært krevende og 

dette har i verste fall bidratt til større forskjeller. Statlige kartlegginger på de laveste 

trinnene og høstens nasjonale prøver vil gi en pekepinn på om denne perioden har slått 

negativt ut på et "helt kull". Dette vil i tilfelles være gjeldende for store deler av landet og 

verden. 

 

Sak 27/20  Oppdatering byggesak. Se nyhetsbrev utsendt i april og  et kommende mot slutten av 

skoleåret.  

  Byggeprosjektet er forsinket noen uker, men det er vanskelig å estimere eksakt tidspunkt for 

ferdigstillelse før denne perioden med strenge restriksjoner er over. Fra før 12. mars var 

prosjektet forsinket 4 uker grunnet sen saksbehandling i PBE (manglende tillatelse på fasader) 

og nå skyldes forsinkelser delvis redusert bemanning og delvis forsinkelser i leveranser fra 

utlandet.  

  

Sak 28/20 Informasjonsaker fra skolen 

 Alternativ 17. maifeiring- digital sending  

 Personalsituasjonen kommende skoleår er straks klarog informasjon til foresatte  går 

ut i løpet av uke 22 

 Alle ordinære avslutninger for elever og foresatte samlet er avlyst og de fleste 

"avslutningene" gjennomføres på dagtid for elevene. Dette gjelder også for 

vitnemålsutdeling.  

 Faut Ønsker at skolen på ny vurderer et alternativ til førskoledag som var planlagt 3. 

juni. Skolen kommer tilbake til dette. Foreløpig ser det ut som om vi ikke får to helt 

fulle klasser på 1. trinn 

 Besøksdag for 8. trinn avlyses og erstattes med en digital omvisning og  her er 

klassene fylt opp 3X30. 

 

Sak 29/ 20 Nytt fra personalet-Viser til sak 26/20 

 

Sak 30/ 20 Nytt fra FAU-Viser til sak 26/ 20 

 

Sak 31/20 Nytt fra elevrådet 

 

 Har gjennom denne perioden hatt noen digitale elevrådsmøter og gjennomført noen 

tiltak for klassetrivsel #sammenalene  

 Elevorganisasjonen inviterer til  Oslos 21. ordinære årsmøte 15.6.; det aller første 

digitale årsmøtet. Ruseløkka skoler er medlem av EO og deltar.  

 

Sak 32/20 Eventuelt 

 Rektor informere om at hun er innvilget permisjon 1.8.-31.12.20 fra stillingen som 

rektor på Ruseløkka skole og vikar for henne er Else Birgitte Roscher-Nielsen  

 Driftsstyreleder etterspør skolens håndtering av "de sårbare barna". Skolen opplever 

at det er svært vanskelig å uttale seg om denne håndteringen uten å komme inn på 

personsensitive opplysniger og stigmatisere grupper. I denne perioden har gruppen 

hatt mye fokus i media og rektor opplever at det har hatt negativ innvirkning og har 

ført til at det har blitt vanskeligere å nå disse barna. Gruppen " sårbare barn" er mer 



 

 

kompleks enn hva som vanligvis presiseres; Barn som bor i hjem med rus, dårlig 

omsorg og vold e.l., barn med spesialpedagogiske behov, hjelpetrengende barn der 

familienen helt klart trenger avlastning. Dette er tre ulike grupper, med ulike hehov. 

For å presisere litt med tanke på den gruppen av elever som bor under bekymringsfulle 

omsorgsforhold så har det vært svært vanskelig å gi disse elevene et tilbud grunnet 

opplevelsen av at tilbudet er stigmatiserend; "jeg vil ikke komme på skolen når alle 

klassekamerater sitter hjemme bak en skjerm". VI har derfor funnet andre måter å 

støtte disse barn og unge på og har for eksempel daglig telefonkontakt, levert ut 

utstyr, hatt små treff utenfor skolen o.l.  

Vi har, med unntak av den første uka,  hatt et tilbud for disse gruppene av elever, samt 

elever med foresatte som jobber i samfunnskritiske stillinger.  

 

Skolen er kritiske til at bydelen omorganiserte helesykepleierne fra skolen til andre 

deler av bydelens helsetilbud, allerede før skolen ble stengt.  

 

Skolen er også kritiske til at barnevernstjenesten har hatt begrenset utadrettet 

tjeneste denne perioden og at vi opplever at enkelte ikke har hatt en tilfredstillende 

oppfølging.  

 

 

 

Det er ikke satt opp flere møter i driftsstyret inneværende år og ny fungerende 

rektor vil ta initiativ til første møte i høst. 

 

 

 

Oslo     /             -2020 

 

 

Marina Birgitte Heyerdahl     Merete Hansen 

Leder driftsstyret      Rektor/ sekretær 


