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Utdanningsetaten    

    

    
    

    
 

Møtereferat 

 

Til:  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:  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 18.3.2019 16.30-18.00 

_______________________________________________________________________________ 
Møtt: Bård Standal, Hans Magnus Borge, Marina Birgitte Heyerdahl, Magne Strømmen, Marthe Sletmo, Anne-Britt Rønningsen, 

Stella Maria Whist Norsdatter, Ingebjørg Håberg og Merete Hansen  

 

Sak 12/19 Innkalling godkjent 

 

Sak 13/19  Møtebok fra driftsstyremøte 14.1.2019 ble godkjent 

 

Sak 14/19 FAU og driftsstyret ønsker å undersøke muligheten for å søke støtte til et fremtidig  

Kunstprosjekt på nye Ruseløkka skole. Paul Amble ble invitert for å gi råd om 

prosessen og holdt en kort presentasjon om hvordan han kan bistå i prosessen. Paul 

kan hjelpe til med; 

 Utvikling og finansiering av forprosjekt 

 Gjennomføring av forprosjekt (Valg av form; konkurranse, jobbe med en 

eller flere kunstnere, dimensjonering og muligheter for gjennomføring) 

 Presentere forprosjekt innen august 2019 

Driftsstyreleder Bård Standal skal representere foreldrene ( FAU og driftsstyret)  og 

bidra til at en realisering av prosjektet.  Skolen ved rektor har ingen rolle i dette 

kunstutvalget, men sitter som brukerrepresentant i det offentlige utvalget som skal 

bidra til innvendig kunstutsmykking.  

 

Sak 16/19 Gjennomgang av årsregnskap og fullstendighetserkæring 

  Vedtak: årsregnskap og fullstendighetserklæring tas til etterretning og  

Driftsstyret støtter skolen ønske om at mindreforbruket (overskudd) kan benyttes til 

seminar for alle ansatte og innkjøp av læringsteknologi.  

 

 

Sak 17/19 Oppdatering byggesak og erstatningslokaler 

Fremdrift oppsett paviljonger på Vollebekk 

 
 11. februar sendte MalthusUniteam (leverandør paviljonger) inn byggesøknad for paviljongene 

som er planlagt på Vollebekk skole, inkludert noe omgjøringer utomhus. 

 Når Undervisningsbygg/MalthusUniteam har fått tilbakemelding fra Plan-og bygningsetaten, vil 

vi informere om dette. 

 I følge planen vil paviljongene være klare til skolestart 2019 og åpningen av AKS. 



2 

 Før oppstart av grunnarbeidene, vil Undervisningsbygg sammen med Utdanningsetaten kalle 

inn til informasjonsmøte, der vi går gjennom sikkerhetstiltakene og fremdriften i detalj. 

 

   

Sak 18/19 Informasjonsaker fra skolen 

  Gjennomgang/ evaluering av håndtering av krise/ dødsfall hos elev 

Rektor gikk kort gjennom hendelsesforløpet i skolens håndtering og ba om 

tilbakemeldinger fra ulike grupper om skolen har gitt riktig informasjon til riktig tid 

og lignende. Elever, foreldre og ansatte gir tilbakemelding om at skolen har 

håndtert hendelsen godt og at de føler seg ivaretatt.  

 

 

Sak 19/ 19 Nytt fra personalet 

 Positiv til opprettelse av ikt-pedagogstilling på ungdomsskolen  

 

Sak 20/ 19 Nytt fra FAU 

 

Sak 21/19 Nytt fra elevrådet 

 Har nettopp deltatt i Elevtinget ( EO), der de blant annet bestemte hva 

pengene til årets OD- prosjekt skal brukes til. 

 Har nå valgt illustrasjon til årets skolegensere ( 8.-10.) 

 Har hatt besøk av mobbeombudet og gav mange fine innspill om 

skolemiljøet 

 Har sendt innspill til skolebyråden om "hvordan opprettholde motivasjon" 

gjennom ungdomsskoleløpet. 

 Tragisk hendelse har selvfølgelig påvirket elevene, noe også elevrådet har 

bearbeidet. 

 

 

Sak 22/19 Ingen saker til eventuelt 

 
 


