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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), (P),  

Gabrielle Christensen (E), Kristian Lorentsen (E) og Merete Hansen  

Kopi:  Hans Tvedt(F), Per Wiggen (F), Heidi Bergsveen (BU-H), Jenny Gørvell-Dahll 

(BU-V), Adam Tumedajevcs (BU-MDG), Birgitte Anker(P) og Anne-Britt 

Rønningsen (A)  

  

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Mandag 4.12.2017 16.30-18.00 

_______________________________________________________________________________ 

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

kalle inn vararepresentant 
 

Sak 57/17 Godkjenning av innkalling  
 

Sak 58/17  Godkjenning av møtebok fra driftsstyremøtet 23.10. 
 

Sak 59/17 Strategisk plan- se vedlagt brev fra Utdanningsetaten  
 

Sak 60/17 IKT satsing fremover- hvor er vi i 2020? 

  Innledende diskusjoner om hvilke investeringer som må tas for at vi kan nå en 

målsetting om 1:1 innen tre år. 

       

Sak 61/17  Månedsrapport oktober- Vedlegg ettersendes  
 

Sak 62/17 Innsynsbegjæringer og skolens arkivrutiner 

  Ruseløkka skole har inneværende år mottatt flere innsynsbegjæringer om; hvilken  

informasjon elevene får om cannabis, organisering av ruskontrakter, byggesaks-

dokumenter, postjournaler og arkivrutiner. Sistnevnte gjør at rektor ønsker å 

redegjøre for vårt postsystem og planlagt omlegging til nytt post- og arkivsystem, 

og hvorfor digital lagring av saksdokumenter er vanskelig. 
 

Sak 63/17 Informasjonsaker fra skolen  

 Elevundersøkelsen er gjennomført og foreløpig resultater er klare 

 Nasjonale prøver er gjennomført og resultatene er klare 

 Juleavslutninger i Cort Adelers gt. også for 1.-7. trinn 

 Innskriving 11.12.17- det er i alt 102 elever som står på innskrivningslisten 

 Siste nytt i byggesaken- nye Ruseløkka skole 
 

Sak 64/ 17 Nytt fra personalet 
 

Sak 65/17 Nytt fra FAU 

  NB- det skal velges foreldrerepresentanter til DS, som tiltrer 1.1.18 

 1.representant- på valg (Bård Standal sitter i dag) 

 2. representant- på valg (Geir Rognlien Elgvin sitter i dag) 

 1.vara-Per Bardal Viggen er valgt til 1.1.19. 
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 2.vara- på valg (Hans Tvedt sitter i dag) 

 

   

 

 

Sak 66/17 Nytt fra elevrådet 

 

Sak 67/17 Eventuelt 

 

 

 


