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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 27.5.2019 16.30-18.00 

_______________________________________________________________________________ 
Møtt: Bård Standal, Geir Rognlien Elgvin, Hans Magnus Borge, Sonja Myhre Holten, Marina Birgitte Heyerdahl, 

Magne Strømmen, Marthe Sletmo, Anne-Britt Rønningsen, Stella Maria Whist Norsdatter, Ingebjørg Håberg og 

Merete Hansen 

 

Sak 23/19 Innkalling godkjent 
 

Sak 24/19  Møtebok fra driftsstyremøte 18.3.2019 godkjent 
 

Sak 25/19 Månedsrapport / status økonomi ble gjennomgått av økonomiansvarlig Peder Myhr 

og tas til etterretning. 
 

Sak 26/19 Delegering av myndighet til å beslutte servering av mat og drikke for kommunens 

regning. 
 

 Vedtak: Driftsstyret delegerer med dette myndigheten til rektor ved Ruseløkka 

Merete Hansen å fatte beslutning om servering av alkohol, i tråd med gjeldene 

retningslinjer. Se rundskriv Rundskriv 7-2018 fra Utdanningsetaten  
 

Sak 27/19 Oppdatering byggesak og erstatningslokaler 

 Status paviljoner- blir ferdige innen oppstart 1. august og åpning av AKS. 

Dessverre er planene for skolegården fortsatt ikke godkjent hos plan og 

bygg, og dermed blir dette mest sannsynlig ikke ferdigstilt før til høsten. 

 Status bygging av ny skole- betongarbeidene er startet opp og prosjketet er 

nå i rute med tanke på åpning i mars 2021 
 

Sak 28/19 Informasjonsaker fra skolen 

 Foreldreundersøkelsen –resultat sendt ut på forhånd og gjennomgått i møtet.  

 Skolebidragsindikatorer 

 Personalsituasjonen kommende skoleår- fortsatt ikke ansatt alle lærere og 

dermed er det fortsatt uklart hvilke kontaktlærere som skal ha de ulike 

klassene. Brev går ut så fort dette er klart.  

 Skolen har inngått partnerskap med organisasjonern MOT for et samarbeid 

om å skape "robuste ungdommer"på ungdomsskolen.  

 Skolen har invitert til førskoledag 4. juni og foreløpig ser det ut som om vi 

får to fulle klasser. 

 Besøksdag for 8. trinn er 5. juni og også her er de fylt opp. 
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 Skriftlig eksamen er avviklet og muntlig står for døren 7. og 13. juni. 

 Vitnemålsutdeling i Opraens sal 2 19. juni 

 

Sak 29/ 19 Nytt fra personalet 

 Utprøving mobilfri skole 8. og 9. trinn; erfaringer så langt er delte, men de 

fleste opplever dette som positivt. Særlig på 8. trinn ser dette ut til å påvirke 

elevene til å være mer samhandlende og spiller ulike spill i friminuttenene. 

9. trinn har en timeplan med mange praktiskestetiske fag på spesialrom og 

derfor blir det mye inn-  og utlåsing av telefonene og dermed blir de 

tilgjenglig mer enn ønskelig. 

 Ny IKT-pedagog på ungdomsstrinnet har allerede satt i gang flere prosjekter 

for å forbedre praksis ved bruk av IKT og er i gang med å lage en liten 

"Maker Space" 
 

Sak 30/ 19 Nytt fra FAU 

 Prøvestenging Løkkeveien- foreldre og skole følger spent med på 

utviklingen av trafikkmønsteret. Denne første uka har til dels vært kaotisk, 

men allerede ser det ut til at det er færre biler i området. 

 Møte med Bane Nor ble avholdt 23.5. kl. 17:30.; samtidig som intern 

granskingsrapport  etter ulykken 24. 2.ble publisert. Rapporten avdekker 

mangler i sikkerheten og på internkontrollrutiner; Bane Nor er lydhøre for 

den kritikk og frustrasjon som kommer fra nærmiljøet og presenterte tiltak 

for å bedre sikkerheten.  

 

Sak 31/19 Nytt fra elevrådet 

 Også engasjert i utprøving av mobilfri skole- det er viktig at elevene får 

være med på å evaluere ordningen! 

 

Sak 32/19 Eventuelt 

 21. mai inviterte Bydel Frogner alle skolene og bydelsinstansene som 

arbeider med barn og unge,  til et samarbeidsmøte ved direktør Odd 

Andersen. Møte er et ledd i målsettingen om et tett og ubyråkratisk 

samarbeid om "barnets/ ungdomssens beste". I møtet diskuterte vi kort 

hvordan rollen som Bydelsutvalgets driftsstyrerepresntant kan ivareta tettere 

sammenheng mellom politikk og utvøvende praksis.  
 

 

 

Oslo    /      - 2019 

 

Bård Standal      Merete Hansen 

Driftsstyreleder      rektor/ sekretær 


