Oslo kommune
Utdanningsetaten

Møteinnkalling
Til:

Kopi:

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), Gabrielle Christensen (E), Kristian Lorentzen (E) og Merete Hansen
Per Wiggen (F), Sigrid Moldestad (F), Heidi Bergsveen (BU-H), Jenny GørvellDahll(BU-V), Adam Tumidajewics (BU-MDG), Magne Strømmen(P) og AnneBritt Rønningsen (A)

Møterom, Ruseløkka skole
Møtested:
Møtetid:
Mandag 15.1.2018 16.30-18.00
_______________________________________________________________________________
Møtt: Bård Standal, Per Wiggen, Hans Magnus Borge, Hemming Johnsen, Marthe Sletmo, Gabrielle Christensen,
Kristian Lorentsen og Merete Hansen

Sak 01/18

Innkalling godkjent

Sak 02/18

Møtebok fra driftsstyremøte 4.12.17 godkjent

Sak 03/18

Konstituering av nytt driftsstyre
Foreldrerepresentanter 2018-2020: Bård Standal og Geir Elgvin Vara: Per Wiggen og Sigrid Moldestad
Ansatterepresentanter 2018-2020: Hemming Johnsen og Marthe Sletmo Vara: Magne Strømmen og Anne Britt Rønningsen

Ettersom de samme foreldrerepresentantene som forrige periode ble gjenvalgt ble
det foreslått og vedtatt at;
Bård Standal fortsetter som driftsstyrets leder
Hans Magnus Borge fortsetter som nestleder
Generelt om årets budsjettprosess;
Bystyret hadde justeringer av ressursfordelingsmodellen for grunnskolen til behandling den 20. desember. Ved en
inkurie ble byrådets forslag til justeringer tatt til orientering i stedet for vedtatt. Endelige budsjettrammer for
grunnskolene i 2018 vil derfor ikke bli fastsatt før bystyret har fattet vedtak om ressursfordelingsmodellen.
Rektor må gjøre driftsstyret oppmerksom på at vedtak om skolens budsjett for 2018 må avvente bystyrets vedtak og
dette vil tidligst skje 31.1.18

Følgende ble vedtatt; Driftsstyret får i møtet 15.1. en gjennomgang og har anledning til å komme
med kommentarer til budsjettene. Dersom det er behov for et vedtak før neste driftsstyremøte får
driftsstyreleder fullmakt til å godkjenne budsjettet. Dette under forutsetningen at tallene ikke er
vesentlig endret.
Sak 04/18

Budsjett Aktivitetsskolen Ruseløkka 2018- tas til etterretning
Se kommentarer og budsjett som fulgte innkallingen

Sak 05/18

Budsjett Ruseløkka skole 202 og 222 2018-tas til etterretning
Se kommentarer og budsjett som fulgte innkallingen
Driftsstyret bifaller ledelsens ønske om å bruke et evt. mindreforbruk fra 2017 til
ikt -investeringer.
Utdanningsetaten
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Sak 06/18

Innspill til Strategisk plan 2018-2021
Denne planen skal vedtas sammen med budsjettet. Medlemmene av driftsstyret
inviteres til å sende innspill i forkant av nest møte.

Sak 07/18

Informasjonsaker fra skolen
 Resultater årets Nasjonale prøver- presentasjon
 Terminavslutning- 12.1. Skriftlig vurdering 26.1.
 Foreløpige innskrivningstall
-

Totalt elevantall i skolekretsen: 102
Totalt skrevet inn/ vært i kontakt med skole: 65
Totalt skolebytte: 34
Totalt elever hos oss: 31 (32)
Totalt søknader om skolebytte til oss: 1 (derav 32 over).



Siste nytt i byggesaken
o Nabovarsel for rammesøknad er sendt inn med frist for innspill 26.1.
o IG søknad rivning sendt til PBE fredag 5 januar og PBE har normalt
3 uker på å behandle dette. Mulig oppstart rivning slutten av januar/
tidlig februar.
o Usikkerhet rundt oppstart rivning pga brev til PBE hvor det bes om
at IG utsettes fordi motstandere ønsker å klage saken videre til
Sivilombudsmannen
o Nybygg kan også påklages og det er risiko for ny runde hos
fylkesmannen i forbindelse med nybygget.

Sak 08/ 18

Nytt fra personalet
Ingen saker

Sak 09/ 18

Nytt fra FAU
 Questback bussordning er under utarbeidelse
 Det er noen kommentarer til trafikkforholdene på bussholdeplassene og
FAU skriver et brev til BYM om dette. Skolen melder fra via Etaten
 Forslag om initiativ ovenfor politikere om at også Osloskolen bør satse på
1:1 Ipad eller pc
 Skolens engasjement rundt "vennegrupper" på de laveste trinnene oppleves
ikke godt nok. Det er viktig for foreldrene at skolen legger til rette for sosial
omgang og at alle blir kjent og inkludert.

Sak 10/18

Nytt fra elevrådet
 Har søkt og fått 20 000,- fra Elev Organisasjonen, som de ønske rå bruke til
utendørs bordtennisbord.
 Elevball for 10. trinn ble gjennomført 12.1. som et samarbeid mellom
elever, foreldre/FAU og ansatte og ble et trygt og fint arrangement.

Sak 11/18

Ingen saker til eventuelt

Oslo / -18
Bård Standal, driftsstyreleder

Merete Hansen, rektor og driftsstyrets sekretær

