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Utdanningsetaten    

    

    
    

    
 

Møtereferat 

 

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 

_______________________________________________________________________________ 
Møtt:Hans Magnus Borge, Oscar Werner, Adam Tumidajewics Marthe Sletmo, Magne Strømmen, 

Gabrielle Christensen, Kristian Lorentsen og Merete Hansen  

 

Sak 23/18 Innkalling godkjent 
 

Sak 24/18  Møtebok fra driftsstyremøte 15.1.18 ble godkjent uten merknader 
 

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

  Vedtak: 

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

  Ruseløkka skole og driftsstyret sender et svar med "ingen merknader". 
 

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 

Lærings-stillingene" regnes med.  

Utdanningsdirektoratet har laget en kalkulator for at hver enkelt skole kan se 

hvordan vi ligger an 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/ 

 

  Driftsstyret ønsker en ny gjennomgang etter at revidert statsbudsjett er lagt frem og  

  at Oslo kommune har fått oversikt over hvilke overføringer som gis til kommunen. 
 

Sak 27/18 Månedsrapport mars tas til etterretning 

     

Sak 28/18  Oppdatering byggesak og fremdrift rivning.  

o Rivningsprosessen er startet og det er forventet at gammelt bygg skal være 

revet før fellesferien. Det er AF Decom AS som er riveentreprenør. 

o Søknad om rammetillatelse er under behandling. 

o Det er viktig at det tas hensyn til elevene under eksamen, slik at støy ikke 

får prege gjennomføringen 

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

o Tilsettinger for neste år 

o Inntak elever på 8. trinn- foreløpig er118 elever i vårt inntaksområde. 

o 17.mai arrangement på Oslo handelsgymnasium 

o Endring i formkrav for skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet-jfr. Arkivsak-

dok: 13/00226-22 i Utdanningsetatens MBU. Det er ikke lenger et krav i Oslo 

kommune at vurderingen må dokumenters skriftlig. Ruseløkka skole trinn 1.-7. 

ønsker likevel å beholde dagens ordning med skriftliggjøring av noen fag og 

samtaler ved oppstart av nytt år og ny termin. Saken tas til ny vurdering når Etaten 

har laget ferdig sjekklister og ev. nytt forsvarlig system. 

o Eksamensperioden stekker seg i år fra 9.- 30 mai for skriftlig og fra 13.- 19. juni for 

muntlig. Vitnemålsutdelingen er lagt til DNO&B 20.6.kl.18:00 
 

Sak 30/ 18 Nytt fra personalet 

o Personalet i Aktivitetsskolen er informert om nedskjæringer grunnet sviktende 

inntekter. En ansatt som har hatt midlertidig stilling får ikke forlenget denne og en 

annen som er over 70 år, fratrer sin stilling. Det er derfor ikke behov for at noen 

meldes overtallig, men det er likevel en melding som preger personalet. 
 

Sak 31/ 18 Nytt fra FAU- ingen tilstede 
 

Sak 32/18 Nytt fra elevrådet 

o Etterlyser evaluering av ringetider, inneværende år. 

o Har gjennomført prøvemuntlig denne uka  
 

Sak 33/18 Eventuelt 

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation 

(GDPR), blir norsk lov 2018 og driftsstyret ønsker en redegjørelse for hvordan dette 

ivaretas for Ruseløkka skole. Det er Utdanningsetaten og Oslo kommune som 

skoleeiere som ivaretar og forhandler om hvilke personvernhensyn i våre løsninger 

som gjelder. Pr. i dag er det kun Its (skoleplattformen itslearning) som er forsvarlig 

for elevopplysninger som vurdering og beskrivelse av kompetanse. Tilgang til its 

krever MinID- innlogging. 
  

Driftsstyret oppfordres til å komme med konkrete spørsmål som kan  

videreformidles til Etaten, før en ev. redegjørelse. 
 

Spørsmål om transparens i nytt skolebygg ble stilt av Hans Magnus Borge; Bør det 

ikke være mulig for elever å stikke seg bort og være litt "usynlig" gjennom 

skoledagen? 

Rektor redegjorde kort om standard for skoleanlegg i Oslo kommune og hvilke 

føringer som ligger der. Skolens personale har i brukerprosessen vist til at det bør 

være deler av skolen som ikke er fult ut transparente, for å unngå stigmatisering av 

elever som f.eks. får spesialundervisning. Uteområder og sosiale soner bør derimot 

være transparente for å unngå "mobbesoner o.l., men også her bør det lages soner 

som innbyr til lek i mindre grupper o.l.  
Oslo    /    -18 

 

Hans Magnus Borge     Merete Hansen 

Nestleder driftsstyret     Rektor/ sekretær 


