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Utdanningsetaten    

    

    
    

    
 

Møtereferat 

 

Til 

medlemmer:  

Bård Standal (F), Geir Rognlien Elgvin (F) Hans Magnus Borge (BU-H), Sonja 

Myhre Holten(BU-V), Marina Birgitte Heyerdahl (BU-MDG), Hemming 

Johnsen(P), Marthe Sletmo (P), Anne-Britt Rønningsen (A) Stella Maria Whist 

Norsdatter (E), Ingebjørg Håberg (E) og Merete Hansen  

Kopi til vara-

medelmmer:  

Per Wiggen (F), Sigrid Moldestad (F), Heidi Bergsveen (BU-H), Kristian Rudsta 

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

  

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Mandag 15.10.2018 16.30-18.00 

_______________________________________________________________________________ 
Til stede: Bård Standal, Geir Rognlien Elgvin, Hans Magnus Borge, Sonja Myhre Holten, Adam Tumidajewics, 

Magne Strømmen, Marthe Sletmo, Anne-Britt Rønningsen, Stella Maria Whist Norsdatter, og Merete Hansen 

 

Sak 55/18 Innkalling godkjent 

 

Sak 56/18  Møtebok fra driftsstyremøte 17.9.18 godkjent 

 

Sak 57/18 Månedsrapport september- saken utsatt da rapporten ikke foreligger ennå. 

       

Sak 58/18  Planer for skolegård og kunstprosjekt ble presentert av; Helene Damsgaard leder 

for utbyggingsprosjektet v. Utdanningsetaten, Øyvind Halvorsen leder for utbyggingsprosjektet v. 

Undervisningsbygg, Else Haavik kulturetaten og kunstkonsulent Reidun Bull-Hansen. Øyvind 

Dahl fra Undervisningsbygg og Harald Øvland fra Utdanningsetaten var også tilstede.  

 

Representant fra FAU formidler at det er høye forventinger til at prosjektet får høy kvalitet både 

som skolegård, men også for bydelen. Det er ønskelig at skolegård ses i sammenheng med det som 

skjer i omliggende utbygginger, ev. stenging av gater m.m.  

 

Utdanningsetaten og Undervisningsbygg er i tett dialog med både Plan- og Bygningsetaten og 

Bymiljøetaten, men må til enhver tid forholde seg til gjeldende reguleringsplaner.  

 

Muligheten for å ta imot gaver for flere kunstprosjekt, lyssetting av skolegården eller lignende ble 

også diskutert og regelverk for mottak av gaver var sent ut med innkallingen.  Dersom det tas et 

initiativ for å søke om en gave enten i form av penger eller et konkret kunstverk så må dette 

meldes til kunstetatens postmottak; postmottak@kul.oslo.kommune.no En ev. gave skal ikke 

behandles av det eksisterende kunstutvalget. 

 

Sak 59/18 Utarbeidelse av lokalt reglement for mobilbruk og læringsteknologi. Prosess og 

brukermedvirkning for utarbeidelse av lokalt reglement ble diskutert. Saken skal behandles i møtet 

3.12.18. og skolen utarbeider et forsalg som sendes ut i forkant av møtet. Frist for innspill for de 

ulike brukergruppene til rektor er 16.11.18.  

 

Sak 60/18 Informasjonsaker fra skolen- se rektor høstbrev på skolens hjemmeside; 

https://ruselokka.osloskolen.no/nyhetsarkiv/rektors-hostbrev/   

mailto:postmottak@kul.oslo.kommune.no
https://ruselokka.osloskolen.no/nyhetsarkiv/rektors-hostbrev/
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Sak 61/ 18 Nytt fra personalet 

Stor tilfredshet over at elevene har fått tilgang på hver sin pc i undervisningen på ungdomstrinnet. 

 

Sak 62/ 18 Nytt fra FAU 

Fortsatt en oppfordring om at skolen legger til rette for aktiviteter i bydelen for å ivareta en godt 

skolemiljø, gjennom denne perioden med byggeprosjekt. 

 

Sak 63/18 Nytt fra elevrådet 

God gjennomføring av Verdensdagen for Psykisk helse 10.oktober 

Positive forventinger til bydelens jente- og guttedag som arrangeres mandag 22.10.  

 

Sak 64/18 Eventuelt 

 

Midlertidighet på Vollebekk skole: Grunnet forsinkelser i byggingen av Ruseløkka skole vil det 

skoleåret 2020/ 21 ikke være plass til alle klassene for både Vollebekk- og Ruseløkka skole, på 

Vollebekk. Utdanningsetaten har lett etter ulike løsninger og lagt frem et forslag om å sette opp 

paviljonger i skolegården på Vollebekk. Dette vil kunne huse 1.-4. klasse for oss og imøtekomme 

de behovene vi har for klasserom. Vi har startet en brukerprosess der vi ansatte har vært 

representert, for å se på løsningen. FAU er invitert til å stille med en representant på brukermøtet 

23.10.18 kl. 09:00 på Vollebekk, der vi skal se på plassering av paviljongene og hvilken 

konsekvens dette får for uteområdene i skolegården. Etter avsluttet brukerprosess skal dette også 

behandles i driftsstyret. Det er ønskelig at saken skal være godkjent medio november og vi har 

neste driftsstyre 3. 12.  

 

Det er enighet om at saken kan vedtas pr. mail i driftsstyret, men dette vurderes av driftsstyret og 

rektor når det foreligger et utkast. Dersom det er nødvendig innkalles det til et ekstraordinært 

møte. 
 

 

Oslo    /     -2018 

 

 

Bård Standal       Merete Hansen 

Driftsstyreleder       rektor/ sekretær 


