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Sak 19/22 Innkalling og referat fra møtet 1.3.2022 er godkjent 

 

Informasjonssaker 

   

Sak 20/22  Krigen i Ukraina og mottak av flyktninger i Osloskolen  

Sak 21/ 22 Opplæring driftssyremedlemmer 

• Skolens oppdrag; https://vimeo.com/664808967/6b8e2dcf2d  

• Budsjett og strategiarbeid; https://vimeo.com/664809321/c50a3e79ff  

• Driftsstyrets rolle og oppgaver; https://vimeo.com/664809600/6e3a6d9a45   

 

Sak 22/ 22 Informasjon fra skolen 

• Håndtering av vold og trusler i arbeidsmiljøet. 

• Inntak 1. og 8. trinn 

• Avslutning av skoleåret 

• Sommerskolen 

• Eksamen avlyst- sluttvurdering 

• Norway Cup  

• Etc. 

Sak 23/ 22 Nytt fra personalet 

• I gang med e- læring for å følge opp systematikk for å håndtere vold og trusler 

• Teknlogi og desig på barnetrinnet 

• Påskeforberedelse 

• Tid for foreldremøter (sende ut skolemelding) 

• Endringer i fag- og timefordelingen som gjør at kunst og håndverk flyttes fra 9. trinn til 8. trinn. 

• Tilsetting   

Sak 24/ 22 Nytt fra FAU 

• Bymiljøetaten har ikke fått bestillingen fra byrådet om stenging av Ruseløkkveien; FAU har tatt kontakt med 

avisa Oslo og purrer på at denne saken får en avklaring. 

• 17. maiplanlegging er i gang; skolen går som nr. 7 i toget 

Sak 25/22 Nytt fra elevrådet 

• Velykket ball for 10. trinn 

Ruseløkka skole-referat fra driftstyremøte  

Tilstede:  Sigrid Moldestad, Astrid Bjerke, Magne Strømmen, Marthe Sletmo, Christine Karin Wendel 

og Merete Hansen  

Forfall:    Olav Kalsnes, Ole Malmsten, Sigve Næss, Nicolay Lange-Nielsen, 

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Tirsdag 5.4.2022 16:30-17:30 

https://vimeo.com/664808967/6b8e2dcf2d
https://vimeo.com/664809321/c50a3e79ff
https://vimeo.com/664809600/6e3a6d9a45


• EO- inntaksmodellen for vgs 

• Ryddekampanje- "den gyldne kost"  

• Frukt deles ut tre dager i uken, men det er et problemm at elver tar flere frukt og kaster noe( my gris)  

• Elevene ønsker knaonballturnerng  

• Elevrådet arrangerer en årlig tur til Hovedøya i juni. 

• Enkelte saker på bygg; tas i AMU (solskjerming, temeratur o.l.) 

• Fortsatt opplever vi saker om elever som opplever å bli snakket om på "discord" 

 

Sak 26/22 Ingen saker til eventuelt 


