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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), (P),  

Gabrielle Christensen (E), Kristian Lorentsen(E) og Merete Hansen  

Kopi:  Hans Tvedt(F), Per Wiggen(F), Heidi Bergsveen (BU-H), Jenny Gørvell-

Dahll(BU-V), Adam Tumedajevcs (BU-MDG), Birgitte Anker(P) og Anne-Britt 

Rønningsen (A)  

  

Møtested: Møterom, Ruseløkka skole 

Møtetid: Tirsdag 19.9.2017 16.30-18.00 

_______________________________________________________________________________ 
Møtt: Bård Standal, Geir Rognlien Elgvin Hans Magnus Borge, Julie Mørch (BU-MDG), Hemming Johnsen, Anne-

Britt Rønningsen, Gabrielle Christensen, Kristian Lorentsen, Mona Felumb Holmgren og Merete Hansen  

 

 

Sak 38/17 Innkalling godkjent 

 

Sak 39/17  Møtebok fra driftsstyremøtet 30.5.17 ble godkjent 

 

Sak 40/17 Status for fremdrift; nye Ruseløkka skole 

Avdelingsdirektør for avdeling for skoleanlegg Harald Øvland, prosjektleder fra 

undervisningsetaten Helene Damsgaard og prosjektledere fra Undervisningsbygg 

Øyvind Halvorsen og Øyvind Dahl var på møte for å redegjøre for status, samt 

svare på spørsmål fra driftsstyrets representanter.  

 

Da skolen fikk nyheten om at Ruseløkka skulle rives og ikke rehabiliteres ble solide 

faglige argumenter umiddelbart akseptert av skolens personale, Elevråd, FAU og 

Driftsstyre. De ulike organene har medvirket til utarbeidelse av plan for nytt bygg, 

hvilke erstatningslokaler som er valgt og hvordan transport skal gjennomføres på en 

best mulig måte. Driftsstyret viser til KVU for de vurderinger som er gjort. 

 

"Nye Ruseløkka skole" har vært behandlet som en byggesak og ikke en 

reguleringssak og det er nå kommet innbyggerprotester på denne avgjørelsen. 

Innbyggerinitiativet krever at saken vurderes på ny som en reguleringssak. Disse 

protestene er nå til politisk behandling og kan i verste fall føre til forsinkelser. 

 

Driftsstyret fatter følgende vedtak og samtykker til at driftsstyreleder uttaler seg 

offentlig i denne saken. 

 

Vedtak- enstemmig vedtatt: 

  

1. Det er viktig for skolen og dens tilknytning til nærmiljøet at Ruseløkka skole 

opprettholder sitt elevtall, og det er ønskelig at Ruseløkka skole skal 

opprettholdes som en 1.-10. skole. 
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2. Driftsstyret på Ruseløkka skole fastholder at Ruseløkka skole trenger bedre 

fysiske rammevilkår for undervisning i tråd med nye forskrifter, for å sikre et 

trygt læringsmiljø. Bygget og utearealene må gi gode forutsetninger for å jobbe 

forebyggende mtp krenkelser og mobbing.  

 

3. Det er viktig for skolen og dens elever at den løsning som velges optimaliserer 

utearealer, gir bedre lysforhold i skolegården og bedre skjerming av forurensing 

og støy og fra den tette trafikken i Løkkeveien og Ruseløkkveien.  

 

4. Det er viktig for skolens brukere at den løsning som velges er permanent og 

ikke inneholder tidsbegrensede elementer (leieavtaler), slik at usikkerheten som 

nå er i lokalsamfunnet reduseres. 

 

5. Elevene pr. 19.9. 2017. er allerede lokalisert i nye erstatningslokaler og busses 

daglig opp til Vollebekk skole i Bjerke bydel. Antallet barn som begynte i første 

klasse er i år 36 mot 56 i fjor delvis som følge av dette.  Det er driftsstyrets 

klare mening at denne perioden med erstatningslokaler ikke må forlenges enten 

gjennom forlenget bussing eller bytting av erstatningslokaler. Dette vil skape 

ytterligere usikkerhet i lokalsamfunnet og i verste fall at bydelen opplever at 

småbarnsfamilier flytter ut grunnet mangelen på et nærskoletilbud. Skolens 

ledelse er i tillegg bekymret for om dårlig forutsigbarhet og økt belasting over 

tid kan føre til at ansatte slutter. Etter planen skal elevene og ansatte være på 

Vollebekk frem til 21.7.2020. 

 

Det var enighet i driftsstyret om at driftsstyrets leder har fullmakt til å fremføre 

driftsstyrets syn i relevante besluttende organer og i offentligheten. 

 

 

Sak 41/17 Mer Læring- tidlig innsats 

  Status for tildeling og ansettelse; Henriette Stabell-Sandvik er ansatt som ny  

undervisningsinspektør med blant annet ansvar for oppfølging av Mer læring.  

Henriette skal også undervise noe og da hovedsakelig intensivkurs. Det er i tillegg 

ansatt en lærer som skal ivareta styrking på 1.-2. trinn. Den siste stillingen er også 

besatt men her har vi omgjort et vikariat og det er dermed skolens faste lærere som 

har fått timer frigjort til Mer Læring. 

 

Ressursene som er tilført skolen skal hovedsakelig brukes til; 

 Intensivkurs, NISK 

 Tredeling av trinnet slik at alle kan få nivådifferensiert undervisning i 

perioder 

 Styrking av ordinær undervisning- herunder veiledning og modellering for 

bedre kompetanse til å ivareta alle elever 

 Lesetiltak i ordinær klasse som blant annet veiledet lesing 

 Skolen har søkt økt kompetanse for å etablere intensivkurs i matematikk 

 

 

       

Sak 42/17  Månedsrapport august gjennomgått og tatt til etterretning. 

  Økonomisk status er pr. nå noe uavklart grunnet overgang til erstatningslokaler.  

  Rektor informerte i vår om en frykt for å miste elever grunnet bussprosjektet. Dette 
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var en berettiget frykt og det startet bare 18 elever i første klasse denne høsten.  

Grunnet økt elevtall på ungdomstrinnet har vi totalt dett økt elevtallet med ca 20  

elever og de økonomiske rammene inneværende år opprettholdes. Men dersom 

skolen opplever videre nedgang på kommende førstetrinn så vil dette på sikt gi 

sviktende økonomiske rammer.  

  

Sak 43/17 Følgende møteplan for skoleåret 17/18 ble vedtatt, 

  Rektors forslag: 19.9., 23.10., 4.12.,  8.1., 26.2., 9.4. og 21.5. 

 

Sak 44/17 Informasjonsaker fra skolen  

 Flytteprosess- selve flyttingen til erstatningslokalene har gått fint og 

personalet har gjort en kjempeinnsats for å komme raskt i orden. 

 Bussprosjekt- Omfattende prosjekt med 6 busser til og fra Vollebekk hver 

dag. Selve bussturen tar 20 minutter, men det er logistikkmessig utfordrende 

å bemanne så mange busser på tre ulike lokasjoner. Skolen prøver så langt 

det er mulig å være fleksible m.t.p at elevene ikke må ha samme stoppested 

hver dag. 

 Kunstprosjekt- Kunstutvalg er opprettet og ledes av Reidun Bull- Hansen 

 IKT- status for pc-dekning; 

 1.-7. har pr. nå både pc-er og Ipader som kan bookes, men det er ønskelig å 

prøve ut 1:1 på 1. og 5. trinn fra oppstart 18/19. Vi forbereder dette med 

kompetansehevning i personalet og innkjøp av Ipader. 

Utprøving 1:1 på 8.trinn er i gang, men elevene har fortsatt ikke fått tilgang 

til å ta med maskinene hjem. Ev tilgang til at elevene får ta med pc-ene 

hjem forutsetter at kontrakt underskrives av hjemmet. Se utkast til kontrakt 

 

Driftsstyret godkjenner at skolen inngår disse kontraktene dersom de er reelt 

frivillige. Skolen må legge til rette for at elevene kan gjøre lekser på skolen 

eller på egen pc-er hjemme, slik at pc-en ligge låst i skolens pc-skap. 

 

Sak 45/ 17 Nytt fra FAU 

 Første møte ble avholdt 19.9. 

 Sigrid Moldestad ble valgt til FAU-leder og Gro Skåland til nestleder. 

 Støy rundt byggesaken ble også tema på første FAU- møte og det er allerede 

sendt brev til Kultur- og Utdanningsetaten med uttalelser fra FAU.  

 

Sak 46/17 Nytt fra elevrådet 

 Første møte avholdt 7.9. 

 Gabrielle Christensen ble valgt til elevrådsleder og Kristian Lorentsen til 

nestleder 

 

Sak 47/17 Ingen skaker til eventuelt 

 

 

Bård Standal     Merete Hansen 

Driftsstyreleder    Rektor/ sekretær 


