Oslo kommune
Utdanningsetaten

Møteinnkalling
Til
medlemmer:

Kopi til varamedelmmer:

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
Per Wiggen (F), Sigrid Moldestad (F), Heidi Bergsveen (BU-H), Kristian Rudsta
Andersen (BU-V), Adam Tumidajewics (BU-MDG) og Magne Strømmen(P)

Møterom, Ruseløkka skole
Møtested:
Møtetid:
Mandag 3.12.2018 16.30-18.00
_______________________________________________________________________________
Til stede: Geir Rognlien Elgvin, Hans Magnus Borge, Marina Birgitte Heyerdahl, Marthe Sletmo, Stella Maria Whist
Norsdatter, Ingebjørg Håberg, Sigrid Moldestad, Kristian Rudsta Andersen, Magne Strømmen og Merete Hansen

Sak 65/18

Innkallingen godkjennes. Hans Magnus Borge leder møtet

Sak 66/18

Møtebok fra driftsstyremøte 15.10.18 og vedtak fattet pr. mail ad
erstatningslokaler på Vollebekk skole godkjennes. Det stilles spørsmål ved
lovligheten til å fatte et vedtak pr. mail og at tegninger ble utsendt i etterkant av at
saken ble avsluttet (utformingen av paviljongene hadde ikke betydning for
vedtaket).

Sak 67/18

Månedsrapport oktober ble gjennomgått og tatt til etterretning

Sak 68/18

Strategisk plan- plan for det strategiske arbeidet ble gjennomgått- viser til nytt
strategisk kart og føringer som er gitt i byrådets budsjett for 2019.

Sak 69/18

Utarbeidelse av lokalt reglement for mobilbruk og læringsteknologi- forslag til
lokalt reglement -se vedlegg
FAU fremmet et alternativt forslag til formulering under punktet skolevei;
Skolevei
Bruk av mobiltelefoner, smartklokker o.l. på skolebussen forbys.

Vedtak;
Driftsstyret vedtar med 5 mot 4 stemmer; lokalt reglement for mobilbruk slik som
det er foreslått. Dermed blir den opprinnelige formuleringen om skolevei stående;
Skolevei
Det gis ingen restriksjoner for bruk av mobiltelefoner, smartklokker o.l. på skoleveien ut
over at disse ikke kan brukes til aktiviteter som er begrenset av aldergrense, hensyn til
andres personvern o.l.

Utdanningsetaten

2

Sak 70/18

Skolens plan for bruk av læringsteknologi- utsatt

Sak 71 18

Orientering om endring i formkrav for halvårsvurdering på barnetrinnet
Ny rutine for underveis og halvårsvurdering ble gjennomgått. Det er opp til læreren
om vurderingen skal gis muntlig eller skriftlig, og utviklingssamtalene
gjennomføres i oppstarten av hver termin. Det foreligger ingen krav i
Opplæringsloven om at halvårsvurderingen skal dokumenteres.

Sak 72/18

Informasjonsaker fra skolen
Ny direktør- Kari Andreassen (kommer fra stillingen som bydels -leder i Frogner
bydel)
Skolen har fått 60 000,- fra Sparebankstiftelsen til kulturtimen/ sal&scene
Elevundersøkelsen/ medarbeiderundersøkelsen er avsluttet og resultatene
gjennomgås neste møte

Sak 73/ 18

Nytt fra personalet
Intet nytt

Sak 74/ 18

Nytt fra FAU
 Julegrantenning 6.12. kl. 16:45
 Skoleball for 10 klasse er planlagt 7.2.2019
 En gruppe i FAU jobber for sikker skolevei og ønsker bom i Cort Adelers gt. Når
Løkkeveien prøvestenges frykter mange at flere vil velge å kjøre gjennom C.A.gt.,
til tross for at det ikke er tillatt med gjennomkjøring.
 FAU etterspør om skolen har en god strategi for lekser. Det erfares at det er stor
forskjell fra klasse til klasse med tanke på leksemengde.
 Interiør på Nye Ruseløkka- foreldrene ønsker å påvirke møbler og fargevalg.
Skolen kan gjerne ta imot tips og råd, men det er skolens personalet og elever som
skal delta i brukermedvirkning, før endelige valg tas.
 FAU – ønsker å påvirke for å få flere ball-løkker i bydelen. Her kommer mer
informasjon etter hvert.

Sak 75/18

Nytt fra elevrådet
 Representantene forteller om at det har forekommet at elever har hatt med og ruset
seg på hasj i skoletiden. Dette er utrygt for medelever, men de er ikke komfortable
med å si ifra til voksne når de får kjennskap til slike tilfeller.
Det foreslås å opprette en anonym varslingstjeneste og rektor undersøker saken.

 Elevene gleder seg til skoleball som avholdes 7.2.19.

Sak 76/18
Ingen saker til eventuelt

