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_________________________________________________________________________________________________________ 

Sak 33/20 Godkjenning av innkalling 

  Vedtak: Godkjent. 

Sak 34/20  Godkjenning av møtebok fra driftsstyremøte 25.05.2020 

  Vedtak: Godkjent. 

Sak 35/20 Er det nye representanter fra foresatte og eller elever som skal velges. En elevrepresentant 

har gått ut av 10. klasse i vår og må erstattes. 

  Vedtak: Elevrådet velger representanter til Driftsstyret innen en uke. 

Sak 36/ 20  Status økonomi 

Rapportene vi forholder oss til er basert på juli. Vi venter ny tertialrapport til neste 

driftsstyremøte. 

-Høyere utgifter til lønn enn budsjettert, ca 200 000 pr i dag er coronarelatert 

-Skolen styrer mot et budsjett i balanse 

-Tertialrapport i oktober vil gi oss riktigere tall, slik at inntil da er skolen svært restriktive med 

innkjøp 

Vedtak: Økonomistatus tas til orientering.  

  

Sak 37/20 Status smittevernstiltak Covid -19 

Oppstart og planlagt drift av skolen i trafikklysmodellen, grønn, gul og rød  

-Personalet er delt i ulike kohorter, slik at vi ikke alle må være i karantene om noen blir 

smittet. 

- Elevene på ungdomstrinnet er i hver sin etg i Cort Adlersgate 

- Elevene på barnetrinnet er også delt inn i kohorter, både i timene og friminuttene. 

- Bussene. Elevene har fast plass, sitter på hvert annet sete, samt har fast bussjåfør som 

sprayer alle med antiback før ombordstigning. 

- Kan skoledagens oppstart utsettes for noen klasser på ungdomstrinnet? 

- Foreldrene ber om at skolen blir enda flinkere til å legge dagens og ukens opplegg for elever 

ut digitalt. Dette for at det blir enklere for elever som må holde seg hjemme, med lette 

symptomer, og fortsatt følge opplæringen samt gjøre lekser. 

- Forslag om at timer kan streames eller sendes som teamsmøte, men dette blir ikke så enkelt 

med tanke på personvern, støy og vanskeligheter med filming i klassene.   

Vedta: Saken tas til orientering 

Referat fra Ruseløkka skole-driftstyre   

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

Marina Birgitte Heyerdahl (BU-MDG), Marthe Sletmo (P), Morten Granquist (P), Julia 

Pulpan(E), Sabrina Ragnhildsløkken (E), Else Birgitte Roscher-Nielsen (rektor) 

Frafall:  Ole Malmsten (B-FRP), Rita Sæter (BU-R), Magne Strømmen(P). 

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Onsdag 09.09.2020 16.30-18.00 



 

 

 

Sak 38/20  Oppdatering byggesak og kort orientering om bussing/transport av elever til og fra Vollebekk 

- Skolebygget er 19 dager forsinket pr nå. Vi får komme inn å se med personalet i 

november.  God framdrift pr i dag. 
  Vedtak: Saken tas til orientering 

  

Sak 39/20 Informasjonsaker fra skolen. 

Ingen nye saker 

 

Sak 40/ 20 Nytt fra personalet 

  Ungdomstrinnet:   

Vi er glade for at det er tilnærmet normal drift. Det har vært en fin oppstart. Flere lærere er 

syke enn vanlig grunnet at de er hjemme med symptomer de ellers ville gått på jobb med, det merkes 

at det er flere vikarer. 

Barnetrinnet: 

God oppstart. Det er bra at en klasse er en kohort. Vi planlegger periode 2, Bærekraftig 

utvikling.   

 

Sak 41/ 20 Nytt fra FAU 

Første møte i FAU blir 22.9. 

Godt at utviklingssamtale er i gang og at vi har avholdt foreldremøter.  

Det påpekes at timeplanene for elever med forsert løp er uheldige i år og at planleggingen av 

dette før sommeren ikke tok høyde for at bare valgfagene ble berørt. 

 

Sak 42/20 Nytt fra elevrådet 

  Har ikke valgt Driftsstyrets representanter ennå. 

 

Sak 43/20 Trafikksituasjonen, bom ved skolen. Driftsstyrets leder innhenter statusrapport fra foreldre i 

de ulike gatene rundt skolen. 

Driftsstyrets leder la fram trafikksituasjonen rundt skolen og saken ble godt belyst og tamaet 

opptar Driftsstyret. 

Driftsstyret ønsker en større hjertesone rundt skolen slik at elevene kan gå tryggere til og fra 

hjemmene sine. Det er fra vår side ønskelig med 30 soner i en større omkrets rundt skolen. 

 Trafikksituasjonen skal opp i BU og komiteen snarlig 

 Vedtak: Saken tas til orientering 

 

Sak 44/20 Møteplan for DS 

- Møte mandag 26.10.2020 

-Møte mandag 07.12.2020 Innspill til strategi og budsjett 

  -Møte mandag 14.01.2021 Vedtak strategi og budsjett 

  Vedtak: Godkjent møteplan 

Sak 45/20 Eventuelt 

  Etter at et av Driftsstyrets medlemmer døde i vår er det behov for å velge ny 

vararepresentant fra Ruseløkkas 

avdeling på Vollebekk. 

 

Saksframlegg vedlegges referatet. 

 

 

Marina Birgitte Heyerdahl                                                                                                Else Birgitte Roscher-Nielsen 

Driftstyrets leder                                                                                                               Rektor, Driftsstyrets sekretær 


