
 

 

 
   

Ruseløkka skole 

Utdanningsetaten 

Oslo kommune 

Besøksadresse: 

Løkkeveien 15. 0253  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 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sak 50/21 Innkalling og referat fra møtet 11.10 ble godkjent 

Sak 51/21  Strategisk plan - Strategisk plan – brev om strategisk plan sak 21/30940-4 fra 

Utdanningsetaten og Strategisk kart ble gjennomgått. Skolen utarbeider en skisse om legges 

frem i neste møte og planen skal endelig godkjennes på møtet 11.1.22. 

 

Sak 52/21 Månedsrapport/ 2.tertialrapport 

Viser til tidligere redegjørelser om økonomistatus/ kommentarer til årets budsjett, og viser til 

at merforbruk pr. september 2021 er forventet. 

  Forslag til vedtak: økonomistatus tas til etterretning 

    

Sak 53/21  Personalsituasjon 

• Kontorkonsulent går av med pensjon 31.12.2021 

• Undervisningsinspektør har takket ja til jobb som assisterende rektor 

• AKS- leder er langtids-sykemeldt 

• Fortsatt sykefravær grunnet lav terskel for å være hjemme (Covid-19). Det er vanskelig 

å finne vikarer nok og også vikarene skal ha lav terskel for å være hjemme så ofte er 

"vikaren for vikaren" syk 

 

 

Sak 54/ 21  Informasjon fra skolen 

▪ Status bygg og skolegård 

▪ Jubileum 11.11.21 og for ansatte 26.11.21 

▪ Nasjonale prøver resultatene publiseres 10.11.21 og gjennomgås på neste møte  

▪ Elevundersøkelsen  

▪ Kompenserende midler etter korona 

▪ Avslutninger til jul- legges i kalendere 

▪ Skolegudstjeneste; https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-

opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/  

   

 

Sak 55/ 21 Nytt fra personalet 

Ruseløkka skole-driftstyrereferat  

Møtt:  Sigrid Moldestad (F), Astrid Bjerke (F) Magne Strømmen(P). Marthe Sletmo (P), Christine 

Karin Wendel(E), Olav Kalsnes (E) og Merete Hansen  

Kopi:  Ole Malmsten (BU-FRP), Sigve Næss (BU-R), Nicolay Lange-Nielsen (BU-MDG), Claus 

Poulsen (F), Ingrid Thorkildsen (BU-FRP), Bjørn Tore Egeberg (BU-R), Synne Fløttum 

Iversen (BU-MDG), Morten Granquist (P) og Anne Siqveland (P) 

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Tirsdag 9.11.2021 16:30-18:00 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/


Spennende å jobbe med perioden "Ruseløkka 150 år" og det skal skje mye spennende på åpen 

kveld 11.11. 

 

 

 

 

Sak 56/ 21 Nytt fra FAU 

• Aksjonsgruppa for stenging av Ruseløkkveien har fått resultater og byrådet har nå 

bestemt prøvestenging. 

• Vellykket Halloweenfeiring i Lassonsgt. 

• Forberedelser til åpen kveld 

 

Sak 57/21 Nytt fra elevrådet 

▪ Fornøyd med vellykket Halloweenmarkering på skolen- høy grad av elevmedvirkning 

▪ Etterspør komité for skoleball 10. trinn 

▪ Elevrådet snakker om hvordan vi på skolen kan redusere ugrei språkbruk blant 

elevene.  

 

 

Sak 58/21 Ingen saker til eventuelt 

 

 

Oslo 7.12.2021 

 

 

Astrid Bjerke       Merete Hansen 

Driftsstyreleder     rektor/ sekretær 


