
 

  
 Oslo kommune 
 Utdanningsetaten 

  
  

 

 

 

 

    

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-

medlemmer:  

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 17.9.2018 16.30-18.00 

_______________________________________________________________________________ 
Til stede: Geir Rognlien Elgvin, Per Wiggen, Hans Magnus Borge, Marina Birgitte Heyerdahl, Kristian Rudsta Andersen, Anne-

Britt Rønningsen (forlot møtet tidlig) Stella Maria Whist, Ingebjørg Håberg og Merete Hansen 

 
Sak 45/18 Innkalling godkjent 

 

Sak 46/18  Møtebok fra driftsstyremøte 28.5.18 ble godkjent 

 

Sak 47/18 Månedsrapport august tas til etterretning 

       

Sak 48/18  Oppdatering byggesak og fremdrift rivning 

 Rivning: 

Rivearbeidene nærmer seg slutten og vi forventer at dette ferdigstilles i løpet av uke 39/40. 

 

 Nybygg: 

Tilbudskonkurranse for bygging av ny skole ble avholdt med innleveringsfrist 6 juli. 

Undervisningsbygg mottok tilbud fra 6 entreprenører (noe som vi svært fornøyd med i et marked 

hvor de fleste entreprenører melder om fulle ordrebøker)  

Det ble inngått kontrakt i dag (14.09.18) med Veidekke Entreprenør AS om bygging av nye 

Ruseløkka skole.  

 

 Byggesak: 

PBE ga rammetillatelse 08.06.2018. 

Det er ikke kommet klager på rammetillatelsen og klagefristen har utløpt. 

 

 Fremdrift: 

UBF og Veidekke begynner nå detaljprosjektering og nærmere planlegging av fremdrift. 

I henhold til kontraktsfestet fremdriftsplan vil grunnarbeidene starte i januar 2019 og overlevering 

til UDE er satt til 01.03.2021. 

Bygget skal være mekanisk ferdig til 15 oktober 2020, deretter starter en omfattende testperiode 

for sjekke ut at tekniske anlegg fungerer slik de skal. 

   

Driftsstyret etterlyser oppfølging av sak 38 -18 der det ble bestemt at kunstutvalget skulle inviteres. 

Rektor inviterer nå til neste møte og ber om en presentasjon av hvilke planer som foreligger for 

kunstprosjektet, nedre skolegård og området mellom skolegården og nye Via. Følgende punkter 

ønskes diskutert: 

 Hvordan begrenser reguleringsplanen skolens ønsker? 

 Tas det hensyn til fremtidig stenging av Løkkeveien? 
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 Er Undervisningsbygg/Utdanningsetaten med på å fremme forslag om 

stenging av Ruseløkkveien? 

 Er det mulig å omregulere området? 

 Hvilke føringer for inngjerding av skolegården foreligger? 

 Hvordan kan foreldre og elever være med på å påvirke utforming av skolegården? 

 Hvordan kan vi ivareta muligheten for å ta imot gaver, fra for eksempel Sparebankstiftelsen? 

 Hvordan kan vi jobbe for utplassering av kunst i uterommet? 

 

Sak 49/18 Forslag til møteplan skoleåret 18/19 ble vedtatt 

 Forslag; mandager kl. 16:30 følgende datoer; 17.9., 15.10., 3.12.(Evaluere strategisk plan), 

14.1.(vedta budsjett og strategisk plan), 25.2. (Årsrapport og fullstedighetserklæring), 8.4., 27.5. 

 

Sak 50/18 Informasjonsaker fra skolen  

 Innføringen av GDPR- Opplæring alle pedagogiske ansatte, gjennomgang av interne rutiner 

 Status skolestartere og elevtall 

 562 elever er en nedgang på 9 elever, sammenlignet med forrige skoleår 

 43 elever på 1. trinn (kapasitet 56) 

 Gratis halvdagsplass på AKS er innført, men fortsatt har vi ikke 100% dekning på 

første trinn. 

 

 God oppstart  

 Brukerundersøkelse AKS- se vedlegg 

 Resultater eksamen, standpunkt og statlige kartlegginger-se vedlegg 

 

 

Sak 51/ 18 Nytt fra personalet- ingen tilstede  

 

Sak 52/ 18 Nytt fra FAU 

  Første møte er avholdt, men referatet foreligger ikke ennå. 

 

 

Sak 53/18 Nytt fra elevrådet 

  Første møte avholdt og styret er konstituert. 

 

Sak 54/18 Eventuelt 

 Foreldrene etterlyser generelt mer innsyn og etterspør om skolen har en informasjonsstrategi 

om hvilken informasjon skolen bør gi, spesielt om bytte av kontaktlærer, klassebytte for 

elever etc. Det foreligger noen prinsipper fra skolens side, men dette er vanskelig å forutsi 

neste års personalsituasjon lang tid i forveien. Skolen ønsker ikke å gi signaler om endringer 

som likevel ikke blir gjennomført eller vise versa. Det skjer gjerne bytter i personalkabalen 

helt frem til skolestart. I år fikk vi for eksempel uforutsette endringer i løpet av de første 

skoledagene. Se sak 44-18 

 

 Foreldrene etterspør større fleksibilitet fra personalets side til å avholde foreldremøter og 

utviklingssamtaler i Vika. De ønsker en lokal tilhørighet og viser til at det bør være lettere for 

en lærer å forflytte seg, enn det er for alle foreldre og elever å reise til Vollebekk på 

ettermiddagstid. Rektor kan undersøke viljen til å drøfte dette med lærerne og ev se på hvilken 

kompensasjon som kan gis. Alternativt bør skolen se på mulighetene til å ta i bruk teknologi 

for å gjennomføre samtalen, for eksempel via Skype. 

Rektor mener det er viktig å påpeke at dette er en belastende arbeidssituasjon for personalet og 

at det er grenser for hvor langt lærerne kan strekke seg uten at det går ut over 

arbeidssituasjonen. Erfaringene fra forrige år viste likevel at flere lærere arrangerte møter, 

skoleavslutninger og enkelte samtaler i VIKA. Rektor er opptatt av å bevare personalet 

gjennom denne perioden, og tenker dette er viktig for faglig kontinuitet, gode relasjoner osv. 

Foreldrene ønsker videre at skolen legger til rette for aktiviteter i Vika for å bevare 

skolemiljøet med lokal forankring og god "Ruseløkkakultur". 

 

Sakene tas tilbake til FAU og personalet 

 

 


