
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

  
  

 

 

 

 

    

Utdanningsetaten    

    

    
    

    
 

Møteinnkalling 

 

Til:  Bård Standal (F), Geir Rognlien Elgvin (F) Hans Magnus Borge (BU-H), Oscar 

Werner (BU-V), Julie Mørch (BU-MDG), Hemming Johnsen(P), Marthe Sletmo 

(P), Anne-Britt Rønningsen (A) Gabrielle Christensen (E), Kristian Lorentsen (E) 

og Merete Hansen  

Kopi:  Per Wiggen (F), Sigrid Moldestad (F), Heidi Bergsveen (BU-H), Jenny Gørvell-

Dahl (BU-V), Adam Tumidajewics (BU-MDG) og Magne Strømmen(P)  

  

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Mandag 16.4.2018 16.30-18.00 

_______________________________________________________________________________ 

Forfall skal meldes til skolens rektor (styrets sekretær) og medlemmene har selv ansvaret for å 

kalle inn vararepresentant 

 

Sak 23/18 Godkjenning av innkalling 

 

Sak 24/18  Godkjenning av møtebok fra driftsstyremøte 15.1.18 

 

Sak 25/18 Skolebehovsplan- høringsfrist 24.6. (Ruseløkka er omtalt på s 21-23) 

  Forslag til vedtak: 

  Forslag til skolebehovsplan 2019-28 medfører ingen forslag til endringer for  

  Ruseløkka skole og driftsstyret avstår derfor fra å sende et høringsutkast. 

 

Sak 26/18 Innføring av ny lærernorm- se vedlagt brev 

  Ruseløkka skole er tidligere år tildelt statlige og kommunale midler for å forsterke 

begynneropplæringen på 1.-4. trinn, tilsvarende fire stillinger. Tildelingen er gjort 

under navnet "Mer Læring". Når Stortinget nå har vedtatt en lærernorm skal "Mer 

Læringsstillingene" regnes med. Utdanningsdirektoratet har laget en kalkulator for 

at hver enkelt skole kan se hvordan vi ligger ann for å imøtekomme det vedtatte 

normtallet. I dette regnestykket viser det seg at barneskolens trinn 1.-7. har to 

årsverk mer enn normtallet tilsier, mens på ungdomsskolens trinn 8.-10. mangler 

det tre årsverk. Totalt mangler det ett årsverk på Ruseløkka.  

Foreløpig har skolen vurdert å ansette en ny lærer på ungdomsskolen, og avvente 

hvilke føringer som kommer for fordeling av skolens totale ressurser.  

 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernorm-for-grunnskolen/ 

 

Sak 27/18 Månedsrapport mars 

     

Sak 28/18  Oppdatering byggesak og fremdrift rivning 

 

Sak 29/18 Informasjonsaker fra skolen 

o Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse ble gjennomført i 

Osloskolen, i perioden 12.03-15.04.18, resultatene legges frem i 

neste møte 

https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/statistikk-grunnskole/larernorm-for-grunnskolen/
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o Tilsettinger for neste år 

o Inntak elever på 8. trinn 

o 17.mai arrangement på Oslo handelsgymnasium 

o  

 

 

Sak 30/ 18 Nytt fra personalet 

 

Sak 31/ 18 Nytt fra FAU 

 

Sak 32/18 Nytt fra elevrådet 

 

Sak 33/18 Eventuelt 

 
 


